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2 REÁLNÁ EKONOMIKA A FINANČNÍ TRHY 

2.1 MAKROEKONOMICKÉ A FINANČNÍ PROSTŘEDÍ 

Vyspělé ekonomiky včetně eurozóny procházely v roce 2014 a počátkem 
roku 2015 pozvolným oživením. To však zůstává značně křehké. Kvůli 
deflačním tlakům přistoupily centrální banky v Evropě k dalšímu výrazné-
mu uvolnění měnových podmínek, což se odrazilo ve zvýšení cen kvalit-
ních aktiv. Jejich náhlá korekce by mohla citelně zasáhnout finanční sek-
tor, jehož reakce by pak vedla ke zvýšení celkové volatility na finančních 
trzích. Nejistoty ohledně geopolitického vývoje a načasování obratu v na-
stavení měnových politik klíčových centrálních bank mohou tuto volatilitu 
dále prohloubit. Výrazně uvolněné měnové podmínky se projevují také 
v poklesu výnosů českých státních dluhopisů, které se mohou díky své 
nízké likviditě stát zdrojem zranitelnosti domácího finančního sektoru. 
Hlavními riziky pro domácí ekonomiku však zůstávají potenciální obnovení 
recese a nestability finančních trhů v eurozóně. 

Ekonomická aktivita se vyvíjí napříč světovými regiony značně 
diferencovaně  
Světová ekonomika pokračovala v roce 2014 v nevyrovnaném vývoji cha-
rakterizovaném pomalým růstem v eurozóně, výrazným oživením americ-
ké ekonomiky a rychlým růstem v některých rozvíjejících se zemích. Vý-
hledy pro hospodářský růst v letošním a v příštím roce naznačují posílení 
ekonomické aktivity, přičemž k dalšímu oživení by mělo dojít i v eurozóně 
(Graf II.1 a II.2). V části rozvíjejících se ekonomik došlo v loňském roce 
ke zpomalení růstu a přehodnocení výhledu pro léta 2015 a 2016 
v důsledku nečekaně prudkého propadu cen energetických komodit. Ten 
je z pohledu eurozóny příznivým nabídkovým šokem, který společně se 
slabým kurzem eura vůči dolaru podpořil její pozvolné hospodářské oži-
vení. I přes dočasné posílení deflačních tlaků by tak měl být souhrnný 
efekt poklesu cen ropy pro poptávku v evropských ekonomikách pozitiv-
ní. 

Měnové politiky centrálních bank v Evropě zůstávají vysoce 
uvolněné… 
Nevyrovnaný hospodářský vývoj se odráží v rozdílných měnových politi-
kách centrálních bank. Americký Fed v loňském roce rozhodl o ukončení 
programu kvantitativního uvolňování a očekává se, že ve druhé polovině 
letošního roku přikročí ke zvyšování měnověpolitických sazeb. ECB nao-
pak přistoupila k dalšímu uvolňování měnových podmínek. Sílící deflační 
tlaky ji nejprve přiměly ke snížení měnověpolitických sazeb, přičemž sazba 
vkladové facility klesla až do záporných hodnot,1 a následně k zahájení 
programu kvantitativního uvolňování. V září 2014 začala s přímým náku-
pem krytých dluhopisů a cenných papírů krytých aktivy, v březnu 2015 

 
1  Cílem bylo podpořit poskytování bankovních úvěrů nefinančním podnikům v eurozóně 

skrze zvýšení účinnosti cílených dlouhodobých refinančních operací (TLTRO). 

GRAF II.1 

Hospodářský růst ve vybraných skupinách zemí a Spojených 
státech 
(meziročně v %) 

 
Pramen: MMF 
Pozn.:  Přerušovaná čára značí prognózu MMF z dubna 2015. 

-4

-2

0

2

4

6

8

2008 2010 2012 2014 2016

Vyspělé ekonomiky

Rozvojové a rozvíjející se ekonomiky

US

Svět

GRAF II.2 

Hospodářský růst ve vybraných ekonomikách a eurozóně 
(meziročně v %) 

 
Pramen: ČNB, MMF 
Pozn.: Přerušovaná čára značí prognózu ČNB z května 2015 a prognózu MMF z dubna 

2015. 
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GRAF II.3 

Pohyb výnosových křivek ve vybraných ekonomikách 
(osa x: splatnost v letech; osa y: výnosy v %) 

 
Pramen: Bloomberg L.P. 
Pozn.: Výnosové křivky jsou odvozeny z mezibankovních sazeb se splatností do 1 roku 

a swapových sazeb nad 1 rok denominovaných v měně příslušné oblasti. 
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poté rozšířila své aktivity také na odkupy státních dluhopisů zemí eurozó-
ny.2 K razantním opatřením přistoupily i centrální banky Švýcarska,3 Dán-
ska a Švédska, které rovněž snížily některé své měnověpolitické sazby 
do záporných hodnot. 

… což se promítá ve výrazných změnách dlouhodobých výnosů 
a honbě za výnosem 
Změny v nastavení měnových podmínek se odrazily v opětovném poklesu 
a zploštění výnosových křivek (Graf II.3). Dlouhodobé výnosy státních dlu-
hopisů v případě některých evropských zemí dosáhly až záporných úrovní 
(Graf II.4). Odlišný vývoj je u řeckých státních dluhopisů, kde panují obavy 
z neschopnosti státu dostát v nadcházejících měsících svým závazkům 
vůči věřitelům. V této souvislosti byl Řecku snížen investiční rating, což se 
odrazilo v nárůstu výnosů státních dluhopisů. Vývoj v Evropě měl dopad 
rovněž na americké výnosy, které se u delších splatností také snížily 
(Graf II.5). V reakci na tento pokles se řada investorů snaží o přeskupení 
portfolií směrem k aktivům s vyšším výnosem. To vytváří tlaky na růst cen 
na trzích rizikovějších aktiv (Graf II.6), kde zároveň dochází ke stlačování 
rizikových prémií jejich emitentů.4 Vedle spekulativních investorů se může 
zvyšovat motivace k honbě za výnosem také u finančních institucí nabíze-
jících produkty s garantovanými výnosy, kterých je v současnosti obtížné 
dosáhnout prostřednictvím konzervativních strategií. To se týká především 
pojišťoven s tradičními produkty životního pojištění a penzijních společ-
ností.5 Nicméně negativní dopad prostředí nízkých výnosů do ziskovosti 
lze očekávat také u ostatních finančních institucí (Box 3 v části 3.1). 

Dlouhodobě nízké nominální výnosy zvyšují zranitelnost 
finančního sektoru… 
Růst cen aktiv napříč trhy a regiony obecně zlepšuje řadu indikátorů fi-
nančního zdraví držitelů těchto aktiv, zároveň však zvyšuje zranitelnost 
celého finančního systému. Náhlá dílčí korekce cen aktiv směrem dolů by 
mohla vést k prudkému poklesu tržní likvidity, a to i na globálních trzích.6 
To by mohlo vést k dalšímu poklesu cen příslušných aktiv, což by se odra-
zilo ve významných tržních ztrátách. Z důvodu vysoké korelace výnosů 
jednotlivých typů aktiv by mohlo dojít k nákaze ostatních trhů. Jak nazna-
čuje vývoj amerických akciových indexů, které již dosáhly svých historic-
kých maxim, pravděpodobnost cenové korekce se zvyšuje. 

 
2  V rámci těchto tří programů hodlá ECB měsíčně odkupovat aktiva za 60 mld. EUR. 
3  V lednu 2015 švýcarská centrální banka opustila kurzový závazek 1,2 CHF/EUR a nechala 

švýcarský frank posílit pod tuto hranici. 
4  Transmisní mechanismus kvantitativního uvolňování má v obecné rovině dva kanály. Sníže-

ní bezrizikových úrokových sazeb nákupem státních dluhopisů se odráží v nižších nákla-
dech financování napříč sektory. Kromě toho investoři přecházejí od státních dluhopisů 
k rizikovějším aktivům soukromého sektoru, čímž dochází k nárůstu cen těchto aktiv při 
současném snížení výnosových spreadů na úvěrových trzích.  

5  Riziku nedostatečných výnosů čelí penzijní společnosti uplatňující dávkově definovaný pen-
zijní plán. Tato forma se v ČR nevyskytuje. 

6  MMF (2015): Global Finanancial Stability Report, duben 2015, kapitola 1. 

GRAF II.4 

Vývoj výnosů pětiletých státních dluhopisů vybraných zemí 
Evropy 
 (v %) 

 
Pramen: Thomson Reuters 
Pozn.: Jádro tvoří DE, BE, AT a NL. Periferii tvoří ES, IE, IT a PT. Údaj pro skupinu zemí je 

prostý průměr výnosů. Řady jsou vyhlazeny pětidenním klouzavým průměrem.  
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GRAF II.5 

Skutečné a očekávané výnosy desetiletých státních dluhopisů 
vybraných zemí 
(v %) 

 
Pramen: Bloomberg L.P. 
Pozn.: Údaje ke konci čtvrtletí. Přerušovaná čára značí údaje, které se zakládají 

na konsenzu předpovědí analytiků k 14. 5. 2015. 
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GRAF II.6 

Index cen akcií a rizikových podnikových dluhopisů 
(1. 9. 2014 = 100) 

 
Pramen: Bloomberg L.P. 
Pozn.: Akciové indexy – SP500 (US), Euro STOXX 50 (EA) a PX (CZ). Rizikové dluhopisy 

– s ratingem BB+ a nižším, denominované v USD, resp. v EUR. Indexy zahrnují 
kromě cen i výplaty dividend a kupónů, reprezentují tak celkové zhodnocení 
pro investora. Index je vyhlazen desetidenním klouzavým průměrem. 
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… a přispívají ke zvýšené volatilitě měn 
V prvním čtvrtletí 2015 došlo k výraznému oslabení kurzu eura vůči hlav-
ním světovým měnám, k čemuž přispěla i rostoucí nejistota související 
s politickým vývojem v Řecku. Vlivem přehodnocení očekávaných výnosů 
ze strany přeshraničních investorů může navíc docházet k obratu 
v kapitálových tocích mezi zeměmi a k dalším značným výkyvům měno-
vých kurzů (Graf II.7). Ztrátám nemusí být vystaveni pouze držitelé cizo-
měnových aktiv z důvodu jejich znehodnocení. Značnému kurzovému 
riziku mohou čelit i dlužníci s emisemi v zahraničních měnách. Náhlé vý-
kyvy měnových kurzů mohou nepříznivě ovlivnit i hospodaření exportérů 
a importérů. 

Významné dopady mohou mít oznámení centrálních bank 
Výkyvy ve výnosech dluhopisů a měnových kurzech se mohou objevit 
v souvislosti s komunikací centrálních bank ohledně zahájení normalizace 
měnových politik. Záměr zpřísnit měnovou politiku dosud oznámil pouze 
americký Fed.7 Toto oznámení bylo jedním z faktorů výrazného zhodno-
cení dolaru, které v kombinaci s vyšší úrovní dolarových výnosů oproti 
výnosům evropských měn (Graf II.3) zatraktivnilo americké státní dluhopi-
sy. Vývoj dolarové výnosové křivky na svém delším konci naznačuje, že 
tržní účastníci nepředpokládají vzhledem ke křehkému ekonomickému 
vývoji a nízkým inflačním tlakům radikálnější změny v nastavení americké 
měnové politiky. Náhlý zvrat v měnové politice není očekáván ani 
v případě ECB, obzvláště s ohledem na přetrvávající deflační tlaky 
v eurozóně. 

Výrazný pokles výnosů se týká i českých státních dluhopisů… 
V souvislosti s výkupem kvalitních aktiv zemí eurozóny ze strany ECB 
a s přístupem investorů k levné eurové likviditě se zvýšil jejich zájem také 
o české státní dluhopisy. Jejich výnosy dosáhly v prvních měsících letošní-
ho roku nových minim (Graf II.5). Dostaly se na úroveň německých, švý-
carských či amerických státních dluhopisů považovaných investory 
za bezpečné přístavy. Ilustruje to i skutečnost, že výnos dlouhodobého 
korunového dluhopisu se snížil pod úroveň dlouhodobé sazby korunové-
ho peněžního trhu (Graf II.8). Významnou roli v tomto vývoji sehrává rela-
tivně nízká úroveň českého vládního dluhu a zpomalení zadlužování ČR 
(Graf II.9). K zájmu portfoliových investorů mohl přispět i příznivý vývoj 
indikátorů celkové zahraniční zadluženosti ČR, jak je patrné z poklesu 
zahraničního dluhu v poměru k zahraničním aktivům (Tabulka indikátorů, 
řádek MP.6). 

… které jsou rovněž potenciálně vystaveny zvýšené volatilitě  
Mimořádně nízké výnosy domácích státních dluhopisů se vzhledem 
k jejich nízké tržní likviditě stávají zdrojem zranitelnosti i pro český finanč-
ní sektor. Změny globálních či domácích měnových podmínek či výkyvy 
na zahraničních trzích by se mohly projevit ve vyšší volatilitě cen českých 
dluhopisů. To by mělo negativní dopad na domácí finanční instituce, kte-

 
7  ČNB (2014): Globální ekonomický výhled, listopad 2014.  

 
 

GRAF II.8 

Rozdíl mezi dlouhodobou sazbou peněžního trhu a výnosem 
dlouhodobého státního dluhopisu 
(v p.b.) 

 
Pramen:  Bloomberg L.P. 
Pozn.:  K výpočtu byly využity státní dluhopisy a úrokové swapy denominované v měně 

příslušného státu s desetiletou splatností; měsíční průměry. 
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GRAF II.9 

Ukazatele zadluženosti vlády 
(levá osa: v %; pravá osa: v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČSÚ, ČNB, MF ČR 
Pozn.:  Výpůjční potřeba je uvedena bez splátek státních pokladničních poukázek. 
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Indexy nominálních měnových kurzů 
(1. 9. 2014 = 100) 
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ré jsou z velké části jejich držiteli. Intenzita dopadu do bilancí finančních 
institucí nicméně do značné míry závisí na velikosti přeceňovaného port-
folia, množství a ceně prodejů, objemu dluhopisů použitých jako kolaterál 
v repo operacích v případě realizace zajištění a výši zajištění proti úroko-
vému riziku (část 3.1). ČNB proto citlivost domácích finančních institucí 
vůči likviditnímu a tržnímu riziku zátěžově testuje (části 3.2 a 3.3). 

Adekvátní reakcí je prodlužování splatnosti vládního dluhu  
Zvýšená volatilita cen na trzích státních dluhopisů podpořená jejich nízkou 
tržní likviditou by se mohla nepříznivě projevit i při refinancování státního 
dluhu. Toto riziko se týká primárně části dluhu s kratší splatností.8 Při ří-
zení rostoucího státního dluhu proto využívají některé země celkově uvol-
něných měnových a finančních podmínek k prodloužení průměrné splat-
nosti svého dluhu (Graf II.10). Preventivně si tak snižují budoucí roční 
hrubou výpůjční potřebu, což zmírňuje tržní výkyvy. S ohledem 
na příznivé tržní podmínky a relativně vysoký podíl nerezidentů na domá-
cím státním dluhu9 vůči domácí absorpční kapacitě by prodlužování jeho 
průměrné splatnosti rovněž přispělo ke snížení systémových rizik.  

Deflační tlaky v eurozóně posiluje utlumená úvěrová dynamika 
Výrazně uvolněná měnová politika ECB se začala v průběhu roku 2014 
odrážet v pozvolném oživení úvěrové dynamiky části eurozóny. Po dlou-
hodobém zpřísňování úvěrových standardů došlo k jejich postupnému 
uvolnění prostřednictvím poklesu úrokových marží. Obnovil se růst po-
ptávky na straně nefinančních podniků i domácností s očekáváním další-
ho posilování. V některých zemích periferie eurozóny však zůstává do-
stupnost úvěrů stále zhoršená, což oslabuje aktivitu a investice zejména 
u malých a středních podniků. V těchto zemích dochází nadále k poklesu 
stavu úvěrů v soukromém sektoru (Graf II.11), a to i přes výrazné snížení 
úrokových sazeb z nových úvěrů. Prosazuje se tak žádoucí proces oddlu-
žení (poklesu dluhů v poměru k příjmům, tzv. deleveraging), který ale zá-
roveň podporuje dezinflační či deflační tlaky.10 Vzhledem k vysoké zadlu-
ženosti soukromého sektoru zemí eurozóny je výraznější zvýšení úvěrové 
dynamiky v současnosti nepravděpodobné.  

Vysoká zadluženost snižuje účinnost měnové politiky 
a představuje brzdu robustnějšího ekonomického oživení 
Celková zadluženost soukromého i veřejného sektoru se v řadě zemí 
od počátku finanční krize zvýšila o více než polovinu (Graf II.12). 
V některých zemích došlo díky ekonomickému oživení (USA, částečně 
Velká Británie) nebo restrukturalizaci bankovního sektoru (Irsko, Španěl-
sko) k částečnému oddlužení soukromého sektoru. I v těchto zemích však 

 
8  S rostoucím objemem dluhu k refinancování v daném roce se u současných investorů zvy-

šuje vnímání rizika budoucího refinancování. To se pak může promítnout ve snížení jejich 
současného zájmu o participaci na refinancování. 

9  Podíl nerezidentů na celkovém českém veřejném dluhu dosahoval ke konci roku 2014 
přibližně 22 % (524 mld. Kč), přičemž průměrný měsíční tržní obrat státních dluhopisů činil 
v loňském roce 74 mld. Kč za měsíc. 

10  Růst úvěrů je hlavní složkou růstu peněžní zásoby, která je z dlouhodobého hlediska roz-
hodujícím faktorem inflace. 

GRAF II.10 

Srovnání veřejného dluhu a nákladů financování 
(osa x: změna výnosů v p. b.; osa y: změna splatnosti v letech) 

 
Pramen:  ECB, Bloomberg L.P. 
Pozn.:  Změny desetiletých výnosů a průměrné splatnosti mezi 3/2013 a 12/2014. 

Pro lepší čitelnost grafu chybí popisky pro DE, DK, FI, FR a NL. Žlutá barva značí 
průměrnou splatnost kratší než v ČR ke konci roku 2014, zelená barva poté delší 
než v ČR. 
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GRAF II.11 

Tempo růstu úvěrů soukromému sektoru jednotlivých zemí 
eurozóny 
(meziročně v %) 

 
Pramen:  ECB 
Pozn.:  Soukromý sektor zahrnuje domácnosti a nefinanční podniky. 
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GRAF II.12 

Zadluženost soukromého a vládního sektoru k HDP 
v mezinárodním srovnání 
(v % HDP) 

 
Pramen:  ČNB, McKinsey Global Institute 
Pozn.:  Zadluženost soukromého sektoru je součtem zadluženosti domácností a nefi-

nančních podniků. 
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došlo k nárůstu veřejného dluhu (Graf II.13). V eurozóně může vysoké 
zadlužení soukromého a veřejného sektoru snižovat účinnost uvolněné 
měnové politiky ECB. Kvantitativní uvolňování nemusí dostačovat 
k prosazení robustního ekonomického oživení a eliminaci deflačních oče-
kávání.11 Vysoce zadlužené podniky a domácnosti mohou i při nízkých 
úrokových sazbách upřednostňovat splácení dluhů a snižování zátěže 
dluhové služby. To se může projevovat nepříznivě v soukromé poptávce 
a vytvářet tlaky na protisměrnou reakci ve veřejných výdajích a měnové 
politice. Vlády a centrální banky tak budou nuceny hledat kompromis 
mezi oddlužováním na straně jedné a ekonomickou aktivitou a zaměst-
naností na straně druhé.  

Hospodářské oživení domácí ekonomiky čelí zesíleným rizikům 
z vnějšího prostředí 
Vedle mírného zrychlení ekonomického růstu u hlavních obchodních 
partnerů podpořila domácí oživení ekonomické aktivity slabší koruna, kte-
rá spolu se snížením úrokových sazeb vedla k výraznému uvolnění reál-
ných měnových podmínek.12 Promítání oslabeného kurzu koruny do in-
flace prostřednictvím dovozních cen sice odeznívá, uvolněné měnové 
podmínky však nadále přispívají k pokračujícímu růstu ekonomické aktivi-
ty a oživení na trhu práce. Rizikem pro vývoj domácí ekonomické aktivity 
zůstává křehkost oživení v eurozóně i v dalších vyspělých zemích, sláb-
noucí růst v řadě rozvíjejících se ekonomik a nepříznivý vývoj v Rusku 
a na Ukrajině. 

Náznaky bilanční recese v domácí ekonomice přetrvávají 
V průběhu roku 2014 se začala v české ekonomice formovat kladná me-
zera čistých výpůjček indikující nárůst rizika vzniku bilanční recese 
(Graf II.14). Soukromý sektor vytváří finanční přebytky, které nemusí být 
v plné míře „utraceny“ skrze deficit vládního sektoru. Dlouhodobá exis-
tence „volných“ finančních zdrojů v soukromém sektoru bývá obvykle 
spojena s pesimistickými očekáváními ohledně vývoje budoucích příjmů 
a výdajů. S ohledem na oživení v domácí ekonomice, pokles míry úspor 
domácností a předpokládaný vývoj českých veřejných financí je však riziko 
vzniku bilanční recese možno hodnotit v současnosti jako spíše mírné. 

Hospodářský růst je v české ekonomice doprovázen pozvolným 
oživením úvěrové dynamiky 
Tempo růstu bankovních úvěrů do soukromého sektoru začíná pozvolna 
oživovat. Mírně vzrostla dynamika podnikových úvěrů (část 2.2) při stabil-
ním růstu úvěrů domácnostem (část 2.3). Jak vyplývá ze Šetření úvěrových 
podmínek bank,13 ke zrychlení tempa růstu úvěrů by v roce 2015 mohlo 
přispět uvolnění úvěrových standardů společně s růstem poptávky po úvě-
rech ve všech segmentech trhu (Graf II.15). Banky mají i díky setrvalému 
růstu vkladů dostatek zdrojů (Graf II.16). Vývoj na úvěrovém trhu tak bu-

 
11  MMF (2015): Global Finanancial Stability Report, duben 2015, kapitola 1.  
12  ČNB (2015): Zpráva o inflaci II/2015, Box 3. 
13  ČNB (2015): Šetření úvěrových podmínek bank, duben 2015. 

GRAF II.13 

Změna v zadluženosti vybraných ekonomik mezi lety 2007 
a 2014 
(v % HDP) 

 
Pramen:  ČNB, McKinsey Global Institute 
Pozn.:  Údaje pro druhé čtvrtletí 2014. 
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GRAF II.14 

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

 
Pramen:  ČSÚ, ČNB 
Pozn.:  Mezera čistých výpůjček je vypočtena jako rozdíl mezi přebytky soukromého 

sektoru (podnikový sektor a sektor domácností) a deficitem sektoru vládních in-
stitucí. Podnikový sektor zahrnuje finanční a nefinanční instituce, sektor domác-
ností zahrnuje také neziskové instituce sloužící domácnostem. 
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GRAF II.15 

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

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

úvěrových podmínek, a bank, které uvedly jejich uvolnění v uplynulých třech mě-
sících. Bližší informace o metodice ukazatele je možné nalézt na webových 
stránkách ČNB. 
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de podporovat domácí poptávku a bude jedním z faktorů dalšího zrych-
lení růstu HDP.  

Alternativní scénáře vývoje ekonomiky 
Možné varianty dalšího makroekonomického vývoje se staly spolu s iden-
tifikovanými riziky základem alternativních scénářů vývoje ekonomiky. 
Tyto scénáře jsou použity zejména v části 3.2 k testování odolnosti české-
ho finančního sektoru. Vývoj základních proměnných v jednotlivých scé-
nářích dokumentují Grafy II.17A–II.17D.14 Vývoj dalších proměnných zá-
vislých na vývoji makroekonomického prostředí, které jsou relevantní pro 
zátěžové testy (tempo růstu úvěrů, míra defaultu, podíl úvěrů v selhání15 
a vývoj cen nemovitostí), je postupně prezentován v dalších částech Zprá-
vy. 

Základní scénář je založen na oficiální květnové makroekonomické pro-
gnóze ČNB zveřejněné ve Zprávě o inflaci II/2015 a předpokládá 
v letošním roce růst ekonomické aktivity o 2,6 %, který bude podpořený 
jak růstem zahraniční, tak domácí poptávky a celkovým prostředím uvol-
něných měnových podmínek. Pro rok 2016 se předpokládá návrat eko-
nomiky k poměrně robustnímu růstu, a to ve výši 3,2 %. Současně se 
zrychlováním ekonomické aktivity klesá obecná míra nezaměstnanosti 
pod 5 %. Celková inflace se v průběhu letošního roku zvyšuje ze svých 
nízkých hodnot a na začátku roku 2017 se dostává na úroveň 2% inflač-
ního cíle. S prognózou je konzistentní stabilita tržních úrokových sazeb 
a jejich pozvolný nárůst od začátku roku 2017. Kurz koruny je v průběhu 
let 2015 a 2016 nadále využíván jako nástroj uvolňování měnových pod-
mínek. 

Nepříznivý scénář předpokládá konec krátkého oživení v eurozóně 
a výrazný pokles ekonomické aktivity v Evropě. To může být vyvoláno 
např. problémy při dosahování shody na opatřeních v oblasti hospodářské 
a měnové politiky eurozóny, negativními očekáváními ohledně vývoje 
globální ekonomiky a obnovením růstu rizikové averze investorů vůči EU 
a rozvíjejícím se ekonomikám. Z důvodu poklesu zahraniční poptávky se 
česká ekonomika dostává opět do recese, což způsobí návrat pesimistic-
kých očekávání soukromého sektoru ohledně dalšího ekonomického vý-
voje a obnoví odkládání spotřeby domácností a investic podniků. Kombi-
nace útlumu zahraniční a posléze i domácí poptávky zapříčiní citelný 
propad ekonomické aktivity v ČR na celém tříletém horizontu a způsobí 
recesi ve tvaru „L“. Zároveň se naplní scénář dluhové deflace, kdy z dů-

 
14  Trajektorie pro Základní scénář je v prvních dvou letech založena na oficiální predikci ČNB 

z května 2015. Za tímto horizontem je použito její prodloužení směrem k předpokládaným 
dlouhodobým rovnovážným hodnotám. Nepříznivý scénář předpokládá ve srovnání se zá-
těžovým scénářem loňské Zprávy o finanční stabilitě 2013/2014 větší kumulativní propad 
ekonomické aktivity na horizontu testů. 

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

GRAF II.17A 

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

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.17B 

Alternativní scénáře: vývoj inflace 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.16 

Tempo růstu bankovních úvěrů a vkladů soukromého sektoru 
(meziročně v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Meziroční tempa růstu jsou vyhlazena 3měsíčním klouzavým průměrem. Sou-

kromý sektor zahrnuje domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem 
a nefinanční podniky. 
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vodu poklesu ekonomické aktivity, nárůstu nezaměstnanosti a poklesu 
mezd dochází vlivem cenové deflace k reálnému nárůst dluhů soukromé-
ho sektoru. Nepříznivá ekonomická situace vede k postupnému vyčerpání 
finančních zdrojů domácností i nefinančních podniků, což v kombinaci 
s růstem reálného zadlužení zapříčiní výrazné zhoršení jejich schopnosti 
splácet své závazky. Potíže v reálném sektoru dopadají posléze i na fi-
nanční sektor, který zaznamená značné úvěrové ztráty a zároveň citelný 
pokles provozních zisků. Měnová politika zůstává uvolněná, když třímě-
síční sazba PRIBOR setrvává na velmi nízké úrovni na celém horizontu tes-
tů a měnový kurz oslabuje. Dlouhodobé výnosy dluhopisů však skokově 
vzrostou z titulu nárůstu globální averze k riziku a přehodnocení bezpeč-
nosti některých aktiv. Banky současně přehodnotí pohled na úvěrové rizi-
ko a zvýší rizikové přirážky k úrokovým sazbám na nové úvěry, které i vli-
vem nárůstu dlouhodobých úrokových sazeb přejdou na výrazně vyšší 
úroveň. S tímto vývojem spojený růst dluhové služby spolu s dalšími do-
pady recese zvýší míru defaultu u úvěrů domácnostem a u úvěrů nefi-
nančním podnikům. 

  

GRAF II.17C 

Alternativní scénáře: vývoj 3M PRIBOR  
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.17D 

Alternativní scénáře: vývoj nezaměstnanosti  
(v %) 
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2.2 NEFINANČNÍ PODNIKY  

Sektor nefinančních podniků jako celek zaznamenal díky hospodářskému 
oživení významný nárůst výkonnosti i ziskovosti. Finanční situace napříč 
sektorem nicméně vykazuje značné rozdíly, a to jak z hlediska odvětví, tak 
z hlediska velikosti podniku. Podmínky zůstávají nepříznivé zejména 
u malých podniků, z odvětví pak další zhoršení zaznamenal segment 
energetiky. Úvěrové riziko se v souhrnu snížilo, ale v segmentech nejvíce 
postižených nedávnou recesí zůstává zvýšené. K poklesu úvěrového rizika 
obecně přispívá prostředí nízkých úrokových sazeb a vyšší tvorba zisku, 
která umožňuje vytvářet zdroje pro splácení závazků. Celková výše dluhu 
sektoru přes existenci levného financování stagnovala, zejména růst ban-
kovních úvěrů zůstává nadále nízký. Hlavním rizikovým scénářem pro sek-
tor nefinančních podniků je nepříznivý vývoj v zemích obchodních partne-
rů a ztráta důvěry v domácí ekonomiku vedoucí k propadu domácí 
poptávky. 

Hospodářské oživení prosakuje do finančních výsledků sektoru… 
Hospodářské oživení nastartované ve čtvrtém čtvrtletí 2013 přineslo 
v průběhu roku 2014 obrat ve finanční situaci většiny nefinančních pod-
niků. Celková rentabilita sektoru v roce 2014 citelně vzrostla (Graf II.18) 
a zmírnění finanční zátěže dokumentuje rovněž výrazný pokles počtu 
ztrátových podniků (Graf II.19). Zlepšující se výsledky sektoru byly dopro-
vázeny obnovením investiční aktivity, i když investice rostly stále o něco 
pomaleji než hrubá přidaná hodnota sektoru (Graf II.18). Přes pozitivní 
vývoj v roce 2014 přetrvávají v části sektoru nepříznivé tendence. Dostup-
ná individuální data naznačují, že vykázané zlepšení se zatím týkalo hlav-
ně velkých podniků nebo podniků, které již dříve dosahovaly relativně 
dobrých výsledků. Segment malých podniků přes jisté zlepšení zatím 
uspokojivých výsledků nedosahuje a je stále vystaven zvýšené finanční 
zátěži (Graf II.19). Malé podniky budou proto zřejmě schopny vytvářet 
dostatečný zisk pouze za podmínky, že si hospodářský růst udrží robustní 
charakter v delším období a bude dále podpořen zvýšením domácí po-
ptávky. 

… povaha hlavních rizik, kterým je sektor vystaven, zůstává 
neměnná 
Hlavním rizikovým scénářem pro sektor nefinančních podniků zůstává 
opětovný pokles agregátní poptávky, nárůst deflačních tlaků a návrat 
ekonomiky do recese. S ohledem na skutečnost, že růst ekonomické akti-
vity táhla v posledních několika čtvrtletích ve významné míře proexportně 
orientovaná odvětví, lze vnímat jako potenciální zdroj rizika především 
nepříznivý vývoj v zemích klíčových obchodních partnerů. Jeho případná 
materializace by se zřejmě projevila ve značných výpadcích v zahraniční 
poptávce. Pravděpodobnost tohoto scénáře do jisté míry tlumí nedávno 
přijatá opatření ECB v podobě kvantitativního uvolňování. Důležitým fak-
torem ve vývoji agregátní poptávky je pozorované zlepšení domácího spo-
třebního i investičního sentimentu, které působí ve směru snižování rizik. 
Naopak v opačném směru vystupují rostoucí geopolitická rizika spojená 
s rusko-ukrajinským konfliktem. I když podíl přímých vývozů do těchto 
zemí je poměrně nízký, část podniků má na těchto trzích významné expo-
zice. Konflikt může mít navíc ještě výraznější dopad na domácí ekonomi-

GRAF II.18 

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

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

investic = tvorba hrubého fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě sektoru. 
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GRAF II.19 

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

 
Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB 
Pozn.:  Výsledky jsou založeny na výběrovém souboru podniků. Výběr zahrnuje zhruba 

1800 podniků majících dohromady více než 50% podíl na hrubé přidané hodnotě 
sektoru. 
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Vývoj RoE po zdanění ve vybraných odvětvích 
(v %) 

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

na výběrovém souboru podniků. Výběr obsahuje zhruba 1800 podniků majících 
dohromady více než 50% podíl na hrubé přidané hodnotě sektoru. Automobilový 
průmysl zahrnuje podniky v odvětví NACE 29. 
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ku zprostředkovaně přes pokles vývozů do Ruska z ostatních zemí EU, 
pokud v jeho důsledku obchodní partneři omezí dovoz z ČR.16 

Vývoj v roce 2014 přinesl pozitivní signály i z nejvíce postižených 
odvětví 
Celková výkonnost sektoru byla tažena zejména výrobou dopravních pro-
středků, přičemž oživení poptávky v tomto odvětví se během roku 2014 
postupně (nejen přes subdodavatelské kanály) přesunulo také do ostat-
ních zpracovatelských odvětví. Nárůst poptávky se projevil jak zvýšením 
obchodních marží, tak následně vyšší ziskovostí celého zpracovatelského 
průmyslu (Graf II.20). Důležitý obrat vykázala i odvětví, která dosud byla 
nejvíce zasažena hospodářskou recesí, tedy především stavebnictví 
a segment služeb (v jeho rámci hlavně doprava a skladování). Ve staveb-
nictví došlo v roce 2014 po dlouhém období propadů k meziročnímu ná-
růstu produkce o 4,3 %. K odražení ode dna přispěl zejména nárůst pro-
dukce v inženýrském stavitelství, který byl tažen obnovením výstavby 
velkých infrastrukturních staveb. Nová výstavba byla zahájena hlavně díky 
obnovení veřejných zakázek.17 

Navzdory pozitivnímu vývoji ve většině odvětví pokračuje nepříznivá situa-
ce v oblasti energetiky, výroby elektrické energie a těžby uhlí. Ta souvisí 
jak s nedostatečně účinnou evropskou energetickou strategií, tak i nízký-
mi cenami energií, jejichž výše přináší tomuto odvětví problémy 
s konkurenceschopností ve světovém měřítku. Částečně je daný vývoj 
ovlivněn též geopolitickými riziky a ziskovosti nenahrávají ani mírné zimy. 
Materializace uvedených (zpravidla nadnárodních) rizik doléhá na české 
podniky ve stále větší míře, a pokles rentability tohoto odvětví proto může 
mít dlouhodobější charakter. 

Úvěrové riziko se v souhrnu snížilo… 
Úvěrové riziko měřené pomocí 12měsíční míry defaultu se během roku 
2014 vyvíjelo v souladu s očekáváními a vykázalo mírný pokles 
(Graf II.21). Obdobně se vyvíjel podíl bankovních úvěrů v selhání 
na celkových úvěrech, který oproti hodnotám z roku 2013 klesl z 7,4 % 
na 6,4 %, tj. o 1 p.b. (Graf II.22).18 Snížení úrovně úvěrového rizika do-
kládají také další doplňkové ukazatele, jako je pokles počtu návrhů 
na insolvenční řízení a pokles počtu konkurzů. V případě, že se pozorova-
né oživení ukáže pouze jako dočasné a dojde k naplnění podmínek Ne-
příznivého scénáře, úvěrové riziko by zaznamenalo strmý nárůst. 
12měsíční míra defaultu by na čtyřletém horizontu výrazně vzrostla 
(Graf II.21). Opětovný pokles by nastal až na začátku roku 2018, avšak 
riziko by i tak zůstávalo na zvýšených úrovních. Prudký nárůst úvěrového 
rizika nefinančních podniků by se projevil výrazně také ve vývoji podílu 

 
16  ČNB (2014): Zpráva o inflaci IV/2014, Box 3. 
17  Příznivé zprávy ze stavebnictví je však nutné stále hodnotit s opatrností. Data ČSÚ z konce 

roku 2014 ukazují, že ve čtvrtém čtvrtletí 2014 došlo k meziročnímu poklesu orientační 
hodnoty stavebních ohlášení. 

18  Vývoj úvěrového rizika v sektoru nefinančních podniků je dále komentován také 
v tematickém článku Využití centrálního registru úvěrů pro potřeby finanční stability publi-
kovaném v této Zprávě. 

GRAF II.21 

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

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.22 

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

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.23 

Podíl bankovních úvěrů v selhání ve vybraných odvětvích 
(v % z celkového stavu úvěrů v daném odvětví) 

 
Pramen:  ČNB 
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úvěrů v selhání (Graf II.22). Na tříletém horizontu testu by se podíl úvěrů 
v selhání téměř zdvojnásobil z původních 6,4 % na 11,3 %. 

… ve vybraných odvětvích ale zůstává zvýšené… 
Situace napříč odvětvími zůstává z pohledu úvěrového rizika diferencova-
ná. Navzdory zlepšení situace vykazuje zvýšenou úroveň úvěrového rizika 
stavebnictví a poměrně rizikové zůstávají také expozice vůči zpracovatel-
skému průmyslu (Graf II.23). Tuto skutečnost je možné z části vysvětlit 
strukturální povahou obou odvětí. Stavebnictví i zpracovatelský průmysl 
historicky patří mezi silně procyklická odvětví, ve kterých úvěrové riziko 
během ekonomické recese ve srovnání s ostatními sektory narůstá výraz-
něji (Graf II.24). Reakce úvěrového rizika na vývoj hospodářského cyklu 
navíc není u těchto odvětví symetrická a platí, že pokles rizika v období 
expanze je pomalejší než jeho nárůst v období recese. Předpokladem dal-
šího poklesu úvěrového rizika v těchto odvětvích je existence déletrvající-
ho růstu ekonomické aktivity. 

Skokový nárůst úvěrového rizika v odvětví energetiky (Graf II.23) naopak 
poukazuje na rostoucí problémy v tomto segmentu a na materializaci ri-
zik, která zřejmě nemají cyklický charakter. Rozdíl mezi průměrným podí-
lem bankovních úvěrů v selhání v období expanze a recese je u energetiky 
historicky velmi nízký (Graf II.24), což potvrzuje obavy o nesouladu mezi 
vývojem cyklu a zdrojem současných problémů v odvětví. 

… a podobně nepříznivá situace panuje i u malých podniků 
V průběhu roku 2014 bylo možné pozorovat pozvolný pokles úvěrového 
rizika u podniků všech velikostí, ale úvěrové riziko nejmenších podniků se 
vlivem jejich horší finanční situace stále pohybuje výrazně nad úrovní 
hodnot zbytku sektoru (Graf II.25). Zatímco velké podniky byly schopny 
nepříznivou situaci dlouhodobě unést a úvěrové riziko u nich v průměru 
klesá již od roku 2010, nejmenší (mikro) podniky byly spolu se živnostníky 
vystaveny podstatně vyšší finanční zátěži. Rozdíl v úvěrovém riziku mezi 
velkými a malými podniky proto přetrvává. Změnu v tomto negativním 
trendu by mohlo přinést výraznější oživení domácí poptávky, která má 
zásadní vliv na situaci lokálně působících malých podniků. 

Dynamika bankovních úvěrů navzdory nízkým úrokovým sazbám 
a uvolňujícím se úvěrovým standardům roste jen pozvolna… 
Bankovní úvěry poskytnuté nefinančním podnikům vykazují i přes poměr-
ně robustní hospodářské oživení stále nízká tempa růstu. Současná dy-
namika bankovních úvěrů je ovlivněna zejména faktory na straně poptáv-
ky po úvěru,19 neboť signály na straně nabídky svědčí o jejich dobré 
dostupnosti. To lze dokumentovat tím, že banky z důvodu zostřeného 
konkurenčního boje a celkově dobré situace v oblasti likvidity úvěrové 
standardy pro podnikový sektor výrazně uvolnily (Graf II.15).20 Podle Zá-
kladního scénáře by úvěrová dynamika měla postupně růst, i když ani 

 
19  Částečně může být poptávka po bankovních úvěrech tlumena i zvyšujícím se objemem 

nově vydaných dluhopisů (viz dále). 
20  Dobrou dostupnost úvěrů potvrzují také čtvrtletní data z výběrového šetření podniků pro-

váděného ČNB. 

GRAF II.24 

Průměrný podíl bankovních úvěrů v selhání v době 
hospodářské expanze a recese 
(v % z celkového stavu bankovních úvěrů v daném odvětví) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Expanze (recese) je definována jako mezera výstupu vyšší (nižší) než 1 % (-1 %). 

K odhadu mezery výstupu byl použit HP filtr za období 2002–2014. 
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GRAF II.25 

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

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

vých kategorií podniků v souladu s platnými definicemi. Kategorie jsou proto 
aproximovány pomocí následujících kritérií. Mikropodniky: 1–9 zaměstnanců + 
obrat do 60 mil. Kč, malé podniky: 10–49 zaměstnanců + obrat do 300 mil. Kč, 
střední podniky: 50–249 zaměstnanců + obrat do 1 mld. Kč, velké podniky: 
ostatní. Pokud nejsou splněna obě kritéria, patří podnik do vyšší kategorie. 
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GRAF II.26 

Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů nefinančním 
podnikům 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 

 

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

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

Základní scénář Nepříznivý scénář



 

 

28 

 
2 REÁLNÁ EKONOMIKA A FINANČNÍ TRHY 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015 
 

v nejbližších letech nedosáhne předkrizových úrovní a ve srovnání s nimi 
bude stále umírněná (Graf II.26). Naopak v případě naplnění předpokladů 
Nepříznivého scénáře by tempo růstu úvěrů vykazovalo pozitivní přírůstky 
pouze v polovině prvního roku. Na tříletém horizontu by potom došlo 
ke značnému propadu, a úvěrový cyklus by se tak vrátil zpět do svého 
sedla.  

… tempo růstu cizoměnových bankovních úvěrů dále klesá 
V souvislosti s použitím kurzového závazku jako dalšího nástroje měnové 
politiky je užitečné monitorovat, zda se toto opatření nepromítlo do pří-
klonu nefinančních podniků k financování v cizích měnách. Ten by mohl 
mimo jiné signalizovat spekulaci části sektoru na budoucí zhodnocení 
české koruny. Dostupná data svědčí o tom, že přechodně vysoká tempa 
růstu bankovních úvěrů v cizích měnách, která byla z části pozorována již 
před samotnými intervencemi ČNB, se postupně navracejí ke svým obvyk-
lým hodnotám. Při vyloučení cenových vlivů (zafixování kurzu na úrovních 
ze začátku listopadu 2013) navíc dosahují téměř srovnatelné výše jako 
tempa růstu úvěrů podnikům celkem (Graf II.27). Pozorované hodnoty 
tak neukazují na výraznější změny chování nefinančních podniků v oblasti 
cizoměnového financování a s výjimkou vlivu přecenění nelze vysledovat 
přímou souvislost mezi devizovými intervencemi a následným vývojem.  

Dynamiku bankovních úvěrů převyšuje financování formou 
dluhopisů… 
Zejména v prvním čtvrtletí 2014 pokračovala zvýšená emise dluhopisů 
(Graf II.28), jejichž podíl na financování sektoru v průběhu posledních let 
roste. Emisní aktivita se nadále dotýká poměrně úzkého okruhu velkých 
nefinančních podniků, pro které tento zdroj financování představuje lev-
nou alternativu k bankovním úvěrům (Graf II.29) a umožňuje jim přístup 
k vyšším finančním objemům, než jaké jsou české banky schopny samo-
statně poskytnout. Trh s emisemi českých podnikových dluhopisů zůstává 
z pohledu emitentů vysoce koncentrovaný, a to i přesto, že počet emiten-
tů dluhopisů v průběhu času roste (Graf II.30). Objem vydaný deseti nej-
většími emitenty představuje zhruba 90 % celkové hodnoty dluhopisů 
emitovaných sektorem. 

… jejich úvěrovému riziku jsou vystaveni primárně nerezidenti 
Úvěrové riziko spojené s emisní aktivitou českých nefinančních podniků 
dopadá na český finanční sektor jako celek spíše okrajově a nesou ho 
převážně nerezidentské subjekty, které drží přibližně 75 % z celkové emi-
se.21 Držba českých podnikových dluhopisů domácími finančními institu-
cemi se dlouhodobě nachází pod 40 mld. Kč, což představuje zhruba 8 % 
celkové emise. Jistá rizika může vyvolávat vysoká koncentrace emitentů 
do odvětví energetiky, které v posledních letech vykazuje klesající výkon-
nost a jehož dlouhodobé výhledy nejsou aktuálně příliš optimistické 
(viz výše). 

 
21  I když bližší určení nerezidentských subjektů je možné jen pro velmi malou část držených 

dluhopisů, lze na základě dostupného vzorku usuzovat, že držba nerezidenty je rozprostře-
na mezi zahraniční banky, ostatní finanční zprostředkovatele a v malé míře zahrnuje i nere-
zidentské nefinanční podniky. 

GRAF II.27 

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

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Období před intervencemi a po nich jsou vzájemně oddělena svislou čarou. 

Skupina 1 000 největších exportérů se váže k roku 2014. 
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GRAF II.28 

Dynamika vybraných zdrojů financování nefinančních podniků 
(meziroční změny v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.29 

Úrokové sazby a výnos dluhopisů nefinančních podniků 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB, Bloomberg L.P. 
Pozn.:  Výnos dluhopisů představuje tržní sazbu na sekundárním trhu. 
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Celková zadluženost sektoru stagnuje, obsluha dluhu je snadnější 
Celkové zadlužení během roku 2014 stagnovalo, když zvýšenou emisní 
aktivitu a mírný růst bankovních úvěrů kompenzoval pokles mezipodniko-
vých půjček a utlumený vývoj ostatních závazků (závazky z obchodního 
styku, daňové nedoplatky apod.). Riziko nadměrné zátěže obsluhy dluhu 
se v průběhu roku 2014 snižovalo, a to zejména z důvodu zlepšení fi-
nančních výsledků sektoru generujících nové zdroje pro splácení a také 
z důvodu nadále nízkých nákladů na financování (Graf II.29). Celkové 
splátky bankovních úvěrů poklesly při stagnující výši placených úroků 
(Graf II.31).  

Závislost sektoru na vývoji ve vnějším prostředí se nesnižuje 
I přes oživení domácí poptávky se podíl vývozů na HDP zvyšoval a ke kon-
ci roku 2014 přesáhl 84 %. Dobré výsledky vývozců podpořené slabší 
úrovní měnového kurzu na jedné straně přispívají k poklesu úvěrového 
rizika, které se pohybuje hluboko pod úrovní celého sektoru (Graf II.32), 
na straně druhé však tento vývoj vede k dalšímu prohloubení závislosti 
sektoru na zahraničním hospodářském vývoji. Vzhledem ke geografické 
struktuře vývozů dochází k stále těsnější vazbě na rizika, která ohrožují 
hospodářský vývoj v zemích EU. Rizikový zůstává v důsledku pokračující 
krize také vývoz do Ruska a na Ukrajinu. Tuto skutečnost podporuje 
i fakt, že se po zavedení třetí fáze sankčních opatření EU vůči Rusku, jež 
byly přijaty v září 2014,22 začal meziročně vývoz českého zboží do Ruska 
propadat v průměru zhruba o 19 %.23 Uvalení ekonomických sankcí by 
dále mohlo přinést výrazné ohrožení aktuálně realizovaných investic, 
zmrazení aktiv či riziko nesplacení současných pohledávek z obchodního 
styku. Materializace souvisejících rizik by pro podniky se silnou orientací 
na tento region znamenala závažné důsledky. 

  

 
22  Přijetí třetí fáze sankčních opatření EU vůči Rusku v září 2014 zahrnuje omezení pro ob-

chod se zbraněmi, vývoz zboží a technologií dvojího užití a vývoz technologií pro ropné od-
větví a související obory (týká se pouze nových smluv, nikoli stávajících). 

23  Tato hodnota je do značné míry ovlivněna lednovým meziročním propadem vývozů zboží 
o 40 %. Ten byl ovšem zapříčiněn spíše obecnou ekonomickou situací v Rusku, a nelze ho 
proto přičítat pouze ekonomickým sankcím „západních“ zemí. Vedle nich mělo negativní 
vliv na ruskou poptávku zejména výrazné oslabení rublu na konci roku 2014. 

GRAF II.31 

Splátky jistiny a úroku z bankovních úvěrů 
(v mld. Kč, roční klouzavé součty) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Celkové splátky jsou počítány na základě dat CRÚ. 
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GRAF II.32 

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

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Struktura 1 000 největších exportérů se mění v čase, proto je u dané řady záro-

veň uveden rok, který udává, k jaké skupině exportérů se časová řada váže. 
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GRAF II.30 

Počet nefinančních podniků emitujících dluhopisy a míry 
koncentrace dluhopisů 
(počet v jednotkách právnických osob; pravá osa: index, minimum = 0, maximum = 1) 

 
Pramen:  ECB databáze CSDB, ČSÚ 
Pozn.:  Počet emitentů z výběrového souboru ČSÚ obsahuje také podniky s vydanými 

směnkami. C(10) index ukazuje podíl 10 největších emitentů na celkově emito-
vaných dluhopisech. Jako vstupní data do HHI vstupují čtverce podílů jednotli-
vých emitentů na celkových emitovaných dluhopisech. Hodnoty indexu nad 0,25 
jsou obecně považovány za příznak velmi vysoké koncentrace. 
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2.3 DOMÁCNOSTI 

Oživení domácí ekonomiky se v roce 2014 příznivě odrazilo na trhu práce. 
Došlo k obnovení růstu příjmů domácností a poklesu míry nezaměstna-
nosti. Pozvolný růst příjmů doprovázený zpomalením meziroční dynamiky 
finančních závazků domácností přispěl ke stabilizaci jejich celkové zadlu-
ženosti. Úrokové zatížení domácností se dostalo na nejnižší úroveň 
za poslední čtyři roky díky poklesu úrokových sazeb z hypotečních i spo-
třebitelských úvěrů. Celkové úvěrové riziko sektoru zůstalo na obdobné 
úrovni jako v minulém roce, segment spotřebitelských úvěrů je však stále 
výrazně rizikovější než segment úvěrů na bydlení. Hlavním rizikem pro 
sektor domácností zůstává náhlé zvýšení úrokových sazeb z úvěrů, které 
by nebylo doprovázeno obdobným vývojem v oblasti příjmů. Toto riziko 
však částečně tlumí rostoucí průměrná délka fixace úrokových sazeb 
z nových hypotečních úvěrů.  

Příjmová situace domácností se pozvolna zlepšuje… 
Hospodářské oživení se v roce 2014 projevilo i ve zlepšení celkové situace 
na trhu práce. Obecná míra nezaměstnanosti24 meziročně klesla 
o 0,8 p.b. na 6,2 % a počet volných pracovních míst se více než zdvojná-
sobil. Mzdová dynamika však zůstala umírněná. Průměrná nominální 
a reálná mzda se zvýšila o 2,4 %, resp. 2 %, což kompenzovalo reálný 
pokles mezd z roku 2013 (Graf II.33). Výhledy pro následující dva roky 
předpokládají pokračování růstu nominálních i reálných mezd a další po-
kles míry nezaměstnanosti. Lepší příjmové podmínky se pozitivně odrazily 
v meziročním nárůstu nominálního hrubého disponibilního důchodu do-
mácností o 2,4 %, což společně s obnovením spotřebitelské důvěry vedlo 
k nárůstu jejich nominálních spotřebních výdajů o 2,0 %. 

… což se pozitivně odráží na udržitelnosti jejich dluhu… 
Celková zadluženost domácností v poměru k hrubému disponibilnímu 
důchodu i reálnému HDP se v roce 2014 stabilizovala (Graf II.34). Stan-
dardně zůstávají více zadlužené domácnosti s vyššími příjmy, tento rozdíl 
je však relativně malý při jejich rozdělení podle příjmů na spotřební jed-
notku (Graf II.35).25 Zatímco nízkopříjmové domácnosti drží především 
spotřebitelské úvěry, u vysokopříjmových domácností převládají hypoteční 
úvěry. Oba typy úvěru najednou drží převážně domácnosti, které spadají 
do vyšších příjmových kvintilů, což je pozitivní z hlediska udržitelnosti je-
jich dluhu. Ve srovnání s eurozónou se zadluženost českých domácností 
pohybuje dlouhodobě na podstatně nižší úrovni, tento rozdíl se však 
v čase pozvolna snižuje (Graf II.36). Čisté placené úroky z bankovních 
úvěrů (očištěné o přijaté úroky z vkladů) se již třetím rokem snižují. Důvo-
dem je pokles úrokových sazeb z hypotečních i spotřebitelských úvěrů. 

 
24  Týká se věkové skupiny 15–64 let. Měřeno metodikou ILO dle VŠPS. 
25  Při rozdělení domácností podle příjmů na spotřební jednotku je možné srovnat domácnosti 

různých velikostí a struktury. Spotřební jednotka je definována dle OECD, kde celou spo-
třební jednotku tvoří jen hlava domácnosti, děti do 13 let mají váhu 0,5 a ostatní osoby 
0,7. 

GRAF II.33 

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

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

predikci ČNB z května 2015.  
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GRAF II.34 

Ukazatele zadluženosti domácností 
(v %) 

 
Pramen:  ČSÚ, ČNB 
Pozn.:  Údaje o čistých placených úrocích nezohledňují nebankovní instituce.  
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GRAF II.35 

Podíl zadlužených domácností podle příjmových kvintilů 
(v %) 

 
Pramen:  SRÚ 2013, výpočty ČNB 
Pozn.:  Příjmové kvintily jsou vytvořeny podle příjmů na spotřební jednotku na základě 

celého vzorku domácností.  
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… a přispívá k posílení celkové finanční pozice průměrné 
domácnosti 
Relativní bohatství domácností (vyjádřené jako podíl čistých finančních 
aktiv k HDP) se meziročně zvýšilo o 6,3 % v důsledku obnoveného růstu 
příjmů a zpomalení jejich zadlužování (Graf II.34). Agregovaná rozvaha 
domácností od vypuknutí krize rovněž významně posílila. Čisté jmění, kte-
ré v současnosti tvoří přibližně 85 % všech pasiv domácností, vzrostlo 
o 20 % (Graf II.37). Více než polovina finančních aktiv je držena ve formě 
hotovosti či vkladů na bankovních účtech, domácnosti tak v průměru dis-
ponují relativně vysokou likvidní „finanční rezervou“. V tomto ohledu je 
však situace pravděpodobně značně rozdílná napříč příjmovými skupina-
mi. Podíl předlužených domácností26 je podle zátěžových testů vyšší 
u nízkopříjmových domácností. Tyto domácnosti nedisponují dostatečným 
finančním přebytkem a dostávají se do prodlení se splácením. 

Růst úvěrů domácnostem táhly bankovní úvěry na bydlení 
Celkový objem úvěrů poskytnutý domácnostem v roce 2014 meziročně 
vrostl o přibližně 4,5 %, na čemž se podílely v rozhodující míře bankovní 
úvěry na bydlení. Jejich celkový objem se zvýšil o přibližně 6 %. Objem 
spotřebitelských úvěrů poskytnutých bankami naopak klesl o necelé 1 %. 
V případě nebankovních zprostředkovatelů se tempo růstu úvěrů poskyt-
nutých domácnostem pohybovalo na úrovni 2 %. V důsledku pozvolného 
obnovení spotřebitelské důvěry a dalšího poklesu klientských úrokových 
sazeb lze v následujících dvou letech očekávat zrychlování tempa růstu 
úvěrů domácnostem (Graf II.38), které by měly zvýšit svůj zájem o úvěry 
na bydlení i spotřebitelské úvěry. Z celkového objemu úvěrů poskytnutých 
domácnostem tvoří bankovní úvěry přibližně 95 %. Zbylých 5 % úvěrů si 
domácnosti sjednávají prostřednictvím nebankovních zprostředkovatelů 
financování aktiv, jejichž podíl na úvěrování sektoru domácností dlouho-
době klesá (Graf II.39). 

Banky začaly uvolňovat úvěrové standardy  
V segmentu úvěrů domácnostem začalo koncem roku 2014 docházet 
k změkčování úvěrových standardů (Graf II.15). Uvolněné úvěrové stan-
dardy u úvěrů na bydlení v kombinaci s historicky nízkými úrokovými saz-
bami a růstem cen rezidenčních nemovitostí mohou představovat poten-
ciální zdroj systémového rizika. Ke koupi nemovitosti na úvěr se totiž 
mohou (pod vlivem optimistických informací z médií a subjektů zaintere-
sovaných na prodeji, zprostředkování a financování) rozhodnout i do-
mácnosti, které nedisponují stabilními a dostatečně vysokými příjmy. Tyto 
domácnosti mohou být citlivé na zvýšení úrokových sazeb, které by neby-
lo doprovázeno obdobným vývojem v oblasti příjmů. Náhlé zvýšení sazeb 
by mohlo vést k nárůstu předluženosti domácností, s vyšším dopadem 
na nízkopříjmovou část, jak ukazují simulace provedené v rámci zátěžo-
vých testů domácností (Graf II.40). K nárůstu předluženosti právě v dů-
sledku nesplácení hypotečních úvěrů by došlo přibližně v polovině přípa-
dů.  

 
26  Za předluženou je považována ta domácnost, která po zaplacení nezbytných výdajů není 

schopna dostát svým závazkům (blíže viz ČNB Working Paper 2/2014). 

GRAF II.38 

Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů obyvatelstvu 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.36 

Zadluženost domácností v poměru k jejich příjmům 
(v %) 

 
Pramen:  Eurostat 
Pozn.:  LT dosahuje nejmenší hodnoty ukazatele v rámci eurozóny, DK poté nejvyšší 

hodnoty. 

 

0

50

100

150

200

250

300

LT CZ DE EA DK

Průměr 2002–2007 2013



 

 

32 

 
2 REÁLNÁ EKONOMIKA A FINANČNÍ TRHY 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015 
 

BOX 1: JAK MOC JSOU NOVÉ HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY SKUTEČNĚ 
NOVÉ 

Hypoteční úvěry spadají do širší kategorie úvěrů na bydlení. Pře-
vážnou část úvěrů na bydlení skutečně tvoří hypoteční úvěry 
na bytové nemovitosti zajištěné těmito nemovitostmi (přibližně 
70 %). Obsahují ale také úvěry ze stavebního spoření, spotřebitel-
ské úvěry na nemovitosti a úvěry na obytné nemovitosti k podni-
katelským účelům.  

Jedním z nejsledovanějších ukazatelů tykajících se hypotečních 
úvěrů jsou měsíční údaje o jejich poskytnutém objemu. Nové sta-
tistické údaje umožňují od minulého roku očistit celkový objem 
nových hypotečních úvěrů o refixované a refinancované úvěry. 
U těchto typů úvěrů dochází ke sjednání nové výše úrokové sazby 
pouze na doposud nesplacenou část úvěru, a to buď u původní 
banky dlužníka (refixace úvěru) nebo u jiné banky (refinancování 
úvěru). Nejedná se tedy o skutečně nové úvěry, které by znamena-
ly reálný nárůst pohledávek bankovního sektoru za domácnostmi. 
O ten se jedná pouze v případě, kdy je refixace či refinancování 
hypotečního úvěru spojeno také s jeho navýšením.  

Podíl refixovaných hypotečních úvěrů v loňském roce mírně přesa-
hoval 35 %, podíl refinancovaných úvěrů činil necelých 15 % 
a podíl navýšení okolo 7 %. Reálně tak docházelo ke sjednání zce-
la nového hypotečního úvěru pouze zhruba ve 40 % případů 
(Graf II.1 Box). Potvrdilo se, že veřejně citované údaje o objemech 
reálně nových hypotečních úvěrů neočištěné o případy refixací 
a refinancování tak měly dříve omezenou vypovídající schopnost.  

Dynamika i struktura nově poskytnutých hypotečních úvěrů se 
mezi jednotlivými typy bank liší. Zatímco malé banky v prvním 
čtvrtletí 2015 meziročně navýšily celkový objem nových hypoteč-
ních úvěrů (včetně refinancovaných a refixovaných úvěrů) o více 
než 80 %, velké a střední banky pouze o necelých 20 % a staveb-
ní spořitelny o 30 %. U malých bank k tomuto nárůstu přispěly 
nejvýznamněji refinancované úvěry, jejichž podíl tvořil více než 
50 % nových hypotečních úvěrů (Graf II.2 Box). Malé banky záro-
veň stlačují úrokovou sazbu více než ostatní typy bank 
(Graf II.3 Box). To naznačuje, že jsou schopny prostřednictvím 
velmi příznivých úrokových sazeb přesvědčit klienty jiných bank, 
aby svůj hypoteční úvěr refinancovali právě u nich. 

Růst průměrné délky fixace u nových hypotečních úvěrů snižuje 
citlivost domácností na vývoj úrokových sazeb 
U nových hypotečních úvěrů se postupně zvyšuje průměrná délka fixace 
úrokových sazeb (Graf II.41). Hlavním důvodem je rostoucí zájem domác-
ností podporovaný ze strany bank o úvěry s fixací od pěti do deseti let, 

GRAF II.39 
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Simulace nárůstu podílu předlužených domácností v reakci 
na zvýšení úrokových sazeb z úvěrů o 3 p.b. 
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jejichž objem se meziročně více než zdvojnásobil.27 U úvěrů s touto fixací 
dochází zároveň k nejvýraznějšímu snížení úrokových sazeb (Graf II.42). 
Dlouhodobý pokles sazeb z hypotečních úvěrů může přispívat ke zvyšo-
vání úvěrového rizika domácností v případě, kdy je doprovázen neade-
kvátním poklesem marží. Naopak zvyšování průměrné délky fixace může 
úvěrové riziko domácností tlumit. Při skokovém navýšení sazeb by tak 
nemusely být domácnosti s hypotékou s delší fixací vystaveny okamžité-
mu šoku. 

Úvěrové riziko domácností by se mělo v následujících letech 
pozvolna snižovat 
V roce 2014 zůstalo úvěrové riziko domácností podle ukazatele 12měsíční 
míry defaultu na obdobné úrovni jako v roce minulém (Graf II.43), a to 
jak u úvěrů na bydlení, tak spotřebitelských úvěrů. Ukazatel podílu ban-
kovních úvěrů v selhání se v roce 2014 také příliš nezměnil (Graf II.44). 
Hodnota obou ukazatelů se však v jednotlivých segmentech výrazně liší. 
Zatímco podíl úvěrů v selhání u úvěrů na bydlení činil v prvním čtvrtletí 
letošního roku přibližně 3 %, u spotřebitelských úvěrů hodnota podílu 
dosahovala více než 12 %.28 Obdobné rozdíly jsou patrné také v případě 
12měsíční míry defaultu. Výhledy předpokládají v následujících několika 
letech postupný pokles úvěrového rizika domácností (Graf II.43 
a Graf II.44).  

Návrat do recese by nejcitlivěji zasáhl nízkopříjmové domácnosti 
Oslabení ekonomické aktivity, růst nezaměstnanosti a pokles reálných 
mezd by vedl ke zvýšení 12měsíční míry defaultu až na úroveň 7,4 % 
na horizontu čtyř let (Graf II.43). Podíl bankovních úvěrů v selhání by se 
v tomto scénáři pohyboval oproti základnímu scénáři také na znatelně 
vyšší úrovni (Graf II.44). Nejcitlivěji by na tento vývoj reagovaly nízkopří-
jmové domácnosti, které zároveň zůstávají dlouhodobě výrazně více před-
lužené než zbytek populace. V případě materializace rizik zátěžového 
scénáře by předluženost nízkopříjmových domácností dosahovala více než 
17 % (Graf II.45). Z důvodu nízkého podílu nízkopříjmových domácností 
na celkovém objemu úvěrů poskytnutých bankami by však byl dopad zá-
těžového scénáře omezený. 

  

 
27  Dochází také k růstu obliby hypoték s fixací nad 10 let, ty však mají stále minoritní podíl 

na celkovém objemu nově poskytnutých hypotečních úvěrů. 
28  Jedná se o předběžné odhady, konečné hodnoty budou známy ve druhém čtvrtletí 2016. 

GRAF II.3 BOX 

Úrokové sazby z nových hypotečních úvěrů podle typu banky 
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GRAF II.41 

Průměrná délka fixace nových hypotečních úvěrů 
(v letech) 
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GRAF II.2 BOX 
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GRAF II.43 

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

 
Pramen:  Bankovní registr klientských informací, výpočty ČNB 
Pozn.:  Vzhledem ke skutečnosti, že 12M míra defaultu je spočtena jako vpředhledící 

ukazatel, hodnoty scénáře se liší již v 2Q 2014. 
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GRAF II.44 

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

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.45 

Podíl předlužených domácností podle příjmových kvintilů 
(v %) 

 
Pramen:  SRÚ, výpočty ČNB 
Pozn.:  Jedná se o podíly u domácností, které mají nějaký úvěr. Příjmové kvintily jsou 

však vytvořeny na základě celého vzorku domácností. 
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GRAF II.42 

Úrokové sazby z nových hypotečních úvěrů na bytové 
nemovitosti podle doby fixace 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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2.4 TRH NEMOVITOSTÍ 

Ceny rezidenčních nemovitostí v roce 2014 slabě rostly, vývoj však zůstá-
vá diferencovaný napříč regiony. Růst cen rezidenčních nemovitostí 
v Praze a zvyšující se výhodnost koupě bytu jako investice zde vytváří po-
tenciál pro vznik cenové spirály. K ní by mohly přispět klesající úrokové 
sazby z úvěrů na bydlení spolu s uvolňováním úvěrových standardů. 
U komerčních nemovitostí roste výstavba a zvyšují se rovněž investice ta-
žené především zahraniční poptávkou. U kancelářských nemovitostí vede 
nová výstavba k nárůstu míry neobsazenosti na poměrně vysoké úrovně. 
U developerských společností došlo k mírnému snížení podílu nespláce-
ných úvěrů a obnovení růstu nově poskytovaných úvěrů. Objem nových 
úvěrů se však pohybuje na nízkých úrovních, neboť značná část obnovené 
aktivity developerů je financována z vlastních zdrojů nebo ze zahraničí. 

Ceny rezidenčních nemovitostí se v roce 2014 zvýšily… 
Realizované ceny rezidenčních nemovitostí napříč sledovanými kategori-
emi vykázaly v roce 2014 slabý nárůst (Graf II.46). Ke konci roku 2014 
byly ceny bytů pro ČR jako celek hodnoceny jako mírně nadhodnocené 
(podrobněji viz část 4.2 a tematický článek Metoda komplexního vyhod-
nocování udržitelnosti cen nemovitostí).  

… vývoj se ale lišil napříč kraji  
Dostupné odhady realizovaných cen v krajích29 ukazují, že za jejich růs-
tem v ČR jako celku se skrývá výrazně rozdílný regionální vývoj. Ceny 
v některých krajích rostou výraznými tempy, zatímco v jiných krajích stále 
podstatně klesají. Nejvýraznější divergence byla v roce 2014 zaznamená-
na v kategorii bytů (Graf II.47). V Praze pokračovaly již třetím rokem 
ve výrazném zvyšování nabídkové ceny. Po zmírnění tempa růstu v roce 
2013 se navíc jejich dynamika znovu zrychlila. Naopak ve zbytku ČR ná-
znaky oživení z loňského roku zeslábly a ve čtvrtém čtvrtletí 2014 se růst 
nabídkových cen mimo Prahu zastavil. Skutečně realizované ceny v Praze 
dle odhadů z daňových přiznání vzrostly v prvním a druhém čtvrtletí 2014 
meziročně o 4,4, resp. 7,2 %.30 Ke konci roku 2014 byly ceny bytů v Pra-
ze hodnoceny jako nadhodnocené o 4 % (část 4.2). Oproti tomu realizo-
vané ceny ve zbytku ČR dle odhadů z daňových přiznání v prvním a dru-
hém čtvrtletí 2014 nadále klesaly (o 0,3, resp. 1,9 %).  

Zvyšovaly se i ceny rodinných domů a stavebních pozemků 
Realizované ceny rodinných domů v Praze dle odhadů z daňových přizná-
ní v první polovině roku 2014 rostly. Ve zbytku ČR stejně jako ceny bytů 
stagnovaly. Ve druhé polovině loňského roku indikovaly odhady realizo-
vaných cen, dostupné pouze pro ČR jako celek, růst cen rodinných domů 
meziročně v průměru o 1,8 %. Odhady realizovaných cen stavebních po-
zemků, dostupné za celý rok 2014 rovněž jen pro ČR jako celek, ukazují 
na průměrný meziroční nárůst o 2,7 %.  

 
29  Odhady realizovaných cen z daňových přiznání, které jsou publikovány i v členění na kraje, 

jsou dostupné do druhého čtvrtletí 2014 pro rodinné domy a byty a do čtvrtého čtvrtletí 
2013 pro pozemky. Vývoj do čtvrtého čtvrtletí 2014 byl pak dopočítán z údajů o cenách, 
které byly získány z výběrového šetření ČSÚ (byty) a HB indexu (rodinné domy a pozemky).  

30  Odhady realizovaných cen z daňových přiznání mohou být předmětem výrazných revizí.  

GRAF II.46 

Ceny nemovitostí – realizační 
(1. čtvrtletí 1999 = 100) 

 
Pramen:  ČSÚ, HB index, výpočty ČNB 
Pozn.:  Data za rodinné domy a byty za první pololetí 2014 představují předběžné údaje, 

ostatní údaje za rok 2014 jsou dopočteny z alternativních zdrojů dat o realizač-
ních cenách (HB index a realizované ceny bytů z výběrového šetření ČSÚ). 
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GRAF II.47 

Ceny bytů – realizační a nabídkové  
(maximum = 100) 

 
Pramen:  ČSÚ 
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Rychlý růst nabídkových cen bytů v Praze… 
V Praze přetrvává rozdíl mezi nabídkovými a skutečně realizovanými ce-
nami bytů. Zatímco realizované ceny dle daňových přiznání zaznamenaly 
ke druhému čtvrtletí 2014 nárůst od posledního dna ve čtvrtém čtvrtletí 
2012 o 9 %, nabídkové ceny se ke stejnému datu od svých minimálních 
hodnot ve čtvrtém čtvrtletí 2011 zvýšily o 16,5 %.31 Rychlý růst nabídko-
vých cen, který je následován vývojem cen realizovaných, může indikovat 
vznik cenové spirály tažené očekáváním kupujících ohledně dalšího růstu 
cen. Dynamice nabídkových cen pak mohou svá očekávání přizpůsobit 
také developeři a zvýšenou výstavbou tvorbu cenové spirály urychlit. 
V případě, že nárůst realizovaných cen by nebyl v souladu s ekonomický-
mi fundamenty (např. růst mezd), znamenalo by to zvýšení úvěrového 
rizika v sektoru úvěrů na bydlení. Pokud by se naopak vývoj nabídkových 
cen ukázal příliš optimistický a nebyl by následován dynamikou realizova-
ných cen, jednalo by se o nárůst rizika v sektoru developerů.  

… zvyšuje motivaci ke koupi bytu k užívání i k investičním účelům  
Z důvodu růstu cen nájemného se v průběhu roku 2014 v Praze dále zvý-
šila vnímaná atraktivnost koupě bytu jako investice, měřená poměrem 
ročních příjmů z pronájmu a ceny bytů (Graf II.48). Z důvodu prudkého 
poklesu výnosů českých státních dluhopisů (o 2,0 p.b. u koše českých 
státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let) vzrostla 
i relativní výnosnost koupě bytu k pronájmu vzhledem k alternativním 
investicím. Stejný vývoj byl zaznamenán i ve zbytku ČR. Současně s tím 
došlo v průběhu roku 2014 v Praze ke snížení dostupnosti bytů, vyjádřené 
poměrem ceny bytu a průměrné mzdy (ukazatel price-to-income, PTI), 
o 9,6 % (Graf II.49). Do tohoto poklesu se promítl nejen nárůst realizova-
ných cen, ale i pomalý růst mezd. Zároveň byl však zaznamenán i další 
pokles úrokových sazeb z úvěrů na bydlení o téměř 0,5 p.b. Dostupnost 
bytů v Praze financovaných úvěrem, měřená poměrem splátky úvěru 
a průměrné mzdy (ukazatel debt service-to-income, DSTI), se tak snížila 
pouze o 5,0 % a díky předchozím poklesům úrokových sazeb se stále 
pohybuje na zvýšených úrovních. Podle odborného odhadu ARTN se po-
ptávka po bytech v ČR v roce 2014 mírně zvýšila, nejvíce pak v Praze 
a Brně.32 

V hlavním městě roste rovněž výstavba nových bytů  
Počet zahájených bytů v bytových domech v Praze byl v roce 2014 oproti 
předchozímu minimu z roku 2012 více než dvojnásobný (Graf II.50). Me-
ziročně se zvýšil o 46,3 %. V posledních dvou letech byla přitom poprvé 
od počátku předchozích nárůstů cen v roce 2005 zahájena výstavba více 
bytů v Praze než ve zbytku ČR. Tento vývoj může být zčásti způsoben 
„zpožděným“ vývojem cen nemovitostí ve zbytku ČR, z části však může 
poukazovat na nadměrnou míru výstavby bytů v hlavním městě. 

 
31  Část tohoto nárůstu byla způsobena pravděpodobnou statistickou anomálií nabídkových 

cen dle ČSÚ v Praze v roce 2012. Na rozdíl od této epizody však rychlému zvyšování nabíd-
kových cen v Praze v roce 2014 napovídal i alternativní zdroj dat z Institutu regionálních in-
formací. 

32  ARTN (2015): Trend report 2015: Přehled českého nemovitostního trhu. 

GRAF II.49 

Ukazatele dostupnosti bydlení 
(pravá osa: v %) 

 
Pramen:  ČSÚ, ČNB 
Pozn.:  Ukazatele PTI a DSTI jsou získány jako podíl ceny bytu o velikosti 68 m2, resp. 

měsíční splátky úvěru a klouzavého součtu mzdy za jeden rok. Pro výpočet DSTI 
je uvažována hypotéka s fixními parametry LTV 65 % a splatnosti 20 let. Údaje 
za rok 2014 jsou předběžné. 
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GRAF II.48 

Výnosy z pronájmu bytu 
(v %) 

 
Pramen:  IRI, ČNB 
Pozn.:  Porovnání s výnosy koše českých státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou 

splatností 10 let a úrokových sazeb nových úvěrů na bydlení. 
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Ceny rezidenčních nemovitostí budou nadále vykazovat tendenci k 
růstu 
Směřování trhu nemovitostí v nadcházejících letech bude záviset přede-
vším na makroekonomickém vývoji. V souladu se Základním scénářem lze 
do budoucna předpokládat poměrně mírné, ale zrychlující se nárůsty cen 
nemovitostí. V průběhu roku 2015 mohou ceny bytů meziročně růst 
o přibližně 4 %, v roce 2016 může růst mírně zrychlit až na přibližně 5 % 
(Graf II.51). Globální uvolněné měnové podmínky a s nimi související 
honba za výnosem však mohou znamenat riziko výrazně rychlejšího růstu 
cen nemovitostí, než by odpovídalo předpokladům Základního scénáře. 
Rizika výrazně horšího makroekonomického vývoje jsou tradičně ilustro-
vána Nepříznivým scénářem, při jehož naplnění by ceny bytů mohly na 
horizontu roku 2017 poklesnout až o 20 %. 

Nová výstavba a investiční aktivita roste rovněž na trhu 
komerčních nemovitostí 
V roce 2014 došlo k dalšímu zesílení investiční aktivity, když celkový ob-
jem realitních investic do komerčních nemovitostí narostl meziročně 
o 47 % na 2 mld. EUR.33 To je historicky třetí nejvyšší objem investic 
pohybující se 84 % nad dlouhodobým průměrem (Graf II.52). Nárůst in-
vestiční aktivity byl tažen především poptávkou zahraničních investorů, 
která je motivována velmi nízkými výnosy alternativních aktiv. Od konce 
roku 2013 sice poklesly výnosy komerčních nemovitostí na 5,3–7 %,34 
ve stejné době ale výnos koše českých státních dluhopisů s průměrnou 
zbytkovou splatností 10 let činil pouze 0,5 %. Vzhledem k očekávanému 
vývoji měnové politiky ECB (část 2.1) lze přitom očekávat, že zvýšená akti-
vita investorů do komerčních nemovitostí bude pokračovat i v budoucnu. 
Může dojít k tlaku na další pokles výnosů komerčních nemovitostí 
a k růstu jejich cen. Zesílení investiční aktivity v sektoru komerčních ne-
movitostí zároveň znamená nárůst jeho citlivosti na vývoj v zahraničí, ob-
zvláště na případné změny v sentimentu zahraničních investorů. Oživení 
v investičním segmentu trhu a související oživení v segmentu nové výstav-
by přitom nemusí být v souladu s vývojem v nájemním segmentu. Ten 
závisí více na vývoji domácí ekonomiky a navíc může být negativně ovliv-
něn slabším kurzem koruny (většina smluv je uzavřena v eurech, zatímco 
příjmy nájemců jsou korunové). 

Situace na trhu je odlišná podle typu komerčních nemovitostí  
Vývoj v nájemním segmentu trhu je výrazně diferencovaný podle jednotli-
vých typů komerčních nemovitostí. Relativně nejméně příznivá situace je 
u kancelářských nemovitostí, kde i přes oživení poptávky po pronájmu 
(meziroční nárůst tzv. hrubé poptávky o 12 %) vedlo zesílení nové výstav-
by (meziroční nárůst o 90 %) ke zvýšení míry neobsazenosti meziročně 

 
33  Do objemu realitních investic se počítají jak transakce s nově dokončenými komerčními 

nemovitostmi, tak transakce s nemovitostmi dokončenými již v minulosti. Investiční seg-
ment trhu určuje cenu a požadovaný výnos komerčních nemovitostí, čímž ovlivňuje seg-
ment nové výstavby. V nájemním segmentu trhu je pak určeno nájemné a objem proná-
jmů, který v kombinaci s objemem nově dokončených ploch určuje míru neobsazenosti. 
Podrobnější popis trhu viz tematický článek Kancelářské nemovitosti v zemích střední Evro-
py v ZFS 2013/2014. 

34  Mezi koncem roku 2013 a prvním čtvrtletím 2015 poklesly výnosy z investic do obchodních 
nemovitostí o 1 p.b. na 5,3 % a do logistických nemovitostí o 0,5 p.b. na 7 %. Výnosy 
z investic do kancelářských nemovitostí zůstaly na 6 %.  

GRAF II.51 

Meziroční tempo růstu cen nemovitostí 
(v %) 

 
Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB 
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GRAF II.52 

Plánovaná nabídka a realizovaná poptávka na trhu 
komerčních nemovitostí  
(průměr 2000–2013 = 100) 

 
Pramen:  Jones Lang LaSalle 
Pozn.:  Nabídka logistických nemovitostí, nákupních center a kanceláří je počítána 

z nové nabídky v m2, realizované investice z údajů v EUR. 
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GRAF II.50 

Počty zahájených bytů 

 
Pramen:  ČNB, ČSÚ 
Pozn.:  Počty zahájených bytů pouze v bytových domech.  

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Praha Zbytek ČR



 

 

38 

 
2 REÁLNÁ EKONOMIKA A FINANČNÍ TRHY 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015 
 

o 2,2 p.b. na vysokých 15,3 % (Graf II.53).35 Vzhledem k očekávanému 
dalšímu nárůstu objemu nově dokončených kancelářských ploch v příštím 
roce o 22 % přitom bude míra neobsazenosti dále růst (dle předpovědí 
společnosti Jones Lang LaSalle až na 16,8 %). Zvýšená nová nabídka kan-
celářských ploch v tzv. prime segmentu kanceláří navíc vytlačuje obsaze-
nost starších a méně kvalitních kancelářských projektů, které nejsou po-
kryty oficiálními statistikami. Vlastníci těchto projektů jsou pak často 
nuceni reagovat snížením nájemného, což působí negativně na jejich fi-
nanční situaci. Oproti kancelářským nemovitostem je situace v oblasti lo-
gistických nemovitostí výrazně lepší. I když zde také dochází k poměrně 
rychlé výstavbě (meziroční nárůst objemu dokončených prostor o 31 %), 
nabídka je oproti ostatním typům komerčních nemovitostí flexibilnější 
a v současnosti je výstavba založena většinou na předpronájmech. Proto 
také trh logistických nemovitostí vykazuje nižší a stabilnější míru neobsa-
zenosti, která v roce 2014 narostla pouze mírně o 0,3 p.b. na 8,2 % 
(Graf II.53). Poměrně příznivá je také situace v oblasti maloobchodních 
nemovitostí, která těží z oživené spotřeby domácností. Vzhledem 
k relativně vysoké penetraci klesá nová výstavba (ta je oproti dlouhodo-
bému průměru méně než poloviční; Graf II.52), zatímco poptávka 
po pronájmech roste. To se projevuje v tlacích na růst nájemného.  

Poklesl podíl úvěrů v selhání v sektoru developerů 
Celkově se zlepšené podmínky pro rezidenční i komerční developerské 
projekty36 odrazily v dalším mírném poklesu podílu úvěru v selhání deve-
loperů meziročně o 0,9 p.b. (Graf II.54). Ten jen nyní obdobný jako 
pro celý sektor nefinančních podniků. Zároveň se oživení aktivity na ne-
movitostním trhu projevilo nárůstem nových úvěrů developerským spo-
lečnostem meziročně o 24 %, ke kterému došlo po pěti letech poklesů. 
Objem nových úvěrů však zůstává až pětinásobně nižší, než tomu bylo 
před vypuknutím finanční krize. Významná část obnovené aktivity deve-
loperů je tak financována buď z jejich vlastních zdrojů, nebo ze zahraničí. 
Další část výstavby také bývá developery úvěrována až těsně před dokon-
čením. K rizikovým tendencím v sektoru developerů patří další nárůst po-
dílu úvěrů v cizí měně (podíl na celkových úvěrech ke konci roku 2014 
meziročně vzrostl o 7 p.b. na 45 %). Navzdory přirozenému zajištění 
těchto úvěrů (většina transakcí na trhu je prováděna v eurech) se develo-
peři stávají citlivějšími na vývoj měnového kurzu, protože situace nájemní-
ků, na které je kurzové riziko přenášeno, závisí primárně na vývoji domácí 
ekonomiky. Rizikem je také dlouhodobý růst expozice a koncentrace 
portfolií bank vůči odvětví „činnost v oblasti nemovitostí“.37 

 
35  Tato hodnota je relativně vysoká i ve srovnání s hlavními městy ve středoevropském regio-

nu. V Berlíně činila ke konci roku míra neobsazenosti 7,7 %, v Bratislavě 11,2 %, ve Varša-
vě i v Bukurešti pak 13,3 %. Pouze v Budapešti byla míra neobsazenosti oproti Praze vyšší 
(16,2 %), meziročně však klesla o 1,1 p.b. (vše údaje podle Jones Lang LaSalle).  

36  Objem úvěrů v selhání i nově poskytnutých úvěrů je možné hodnotit jen v souhrnu 
pro developery aktivní v oblasti rezidenčních a komerčních nemovitostí. Jen málo společ-
ností totiž poskytuje informaci o oblasti činnosti v podrobném členění.  

37  Podrobněji viz tematický článek Odvětvová koncentrace úvěrového portfolia a její implikace 
pro kapitálové požadavky v této Zprávě. 

GRAF II.54 

Podíl úvěrů v selhání v sektoru developerů 
(v %; pravá osa: meziroční změna v %) 

 
Pramen:  ČNB, ČSÚ 
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GRAF II.53 

Celková plocha a míry neobsazenosti 
(neobsazenost v %; pravá osa: plocha v tis. m2) 

 
Pramen:  Jones Lang LaSalle 
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