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4 MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKA 

Cílem této kapitoly je popsat hlavní rizika pro finanční stabilitu 
a informovat o nástrojích k jejich omezení. Za tímto účelem je posouzeno, 
jaká rizika přicházejí z vnějšího prostředí, v jaké fázi finančního cyklu se 
domácí ekonomika nachází, jak je český finanční sektor vůči identi-
fikovaným rizikům odolný a jaké ze získaných analýz vyplývají úkoly 
a doporučení pro makroobezřetnostní politiku, mikroobezřetnostní do-
hled nebo jiné složky hospodářské politiky. Kapitola ve své první části 
vysvětluje hlavní úkoly makroobezřetnostní politiky odrážející klíčové 
zdroje rizik. Ve druhé části je popsáno nastavení kapitálových rezerv 
sloužících ke zvýšení odolnosti českého bankovního sektoru a ke snížení 
zdrojů rizik pro finanční stabilitu. Ve třetí části jsou podány podrobné 
informace o rizicích souvisejících s nemovitostními expozicemi a popsány 
stávající i potenciálně využitelné nástroje, které mají za cíl tato rizika 
tlumit. Závěrečná čtvrtá část popisuje vývoj makroobezřetnostní politiky 
v EU a regulatorního prostředí na národní i mezinárodní úrovni. 

4.1 ZDROJE SYSTÉMOVÝCH RIZIK A NÁSTROJE 
MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKY 

Makroobezřetnostní barometr indikuje dílčí zesílení potenciálních 
rizik pro finanční stabilitu 
Přehled zdrojů systémových rizik a odolnosti jednotlivých sektorů finanč-
ního systému podává v grafické formě makroobezřetnostní barometr 
(Tab. IV.1; viz Box 5). Potenciální zdroje rizik pro finanční sektor jsou spo-
jeny s prostředím dlouhodobě nízkých úrokových sazeb, zvýšenou úvěro-
vou dynamikou a pokračujícím růstem cen nemovitostí. Postupný nárůst 
zadluženosti domácností při setrvání úrokových sazeb z úvěrů na velmi 
nízkých úrovních může zvýšit citlivost domácností na případné příjmové 
a úrokové šoky. Ty mohou mít významné negativní dopady na jejich fi-
nanční situaci, spotřebu, a následně i na celkový hospodářský růst 
(viz část 2.4). Pokud se tento úvěrový růst koncentruje v oblasti úvěrů 
k financování nákupu a výstavby nemovitostí, dochází zároveň k vytváření 
podmínek pro vznik spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich po-
řízení (viz část 4.3.1). K dílčímu zvýšení rizik dochází dále také v důsledku 
rostoucího podílu nerezidentů na státním dluhu při omezené tržní likvidi-
tě státních dluhopisů.  

Nízké úrokové sazby vytváří tlaky na ziskovost finančních institucí 
a zvyšují ochotu přijímat vyšší úvěrové riziko 
Snižování hladiny úrokových sazeb a výnosů finančních aktiv působí pří-
mo na příjmy a ziskovost finančních institucí. U bank k tomu dochází 
zejména prostřednictvím snižování úrokových marží.1 Hospodaření bank, 

1  Úroková marže z bankovních úvěrů nefinančním podnikům se výrazně snižovala až do roku 
2013, kdy se její průměry ze stavu úvěrů i z nových úvěrů dostaly na obdobnou úroveň. 
Oba typy marží přesto pokračovaly v poklesu, i když jen ve velmi mírném. Marže z nových 
bankovních úvěrů domácnostem se snižovaly až do poloviny loňského roku. Vzhledem 
k převažujícím delším fixacím úvěrů na bydlení se průměrná marže nadále snižuje pouze 
pozvolna. Další výrazný pokles marží z nových úvěrů je s výjimkou spotřebitelských úvěrů 
málo pravděpodobný. 
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pojišťoven i fondů penzijních společností mohou také negativně ovlivňo-
vat velmi nízké až záporné výnosy státních dluhopisů a jiných bezpečných 
aktiv (viz část 2.1). Mimo to vytvářejí nízké úrokové sazby podněty pro 
banky i další typy finančních institucí umisťovat zdroje do rizikovějších 
aktiv s cílem udržet či zvýšit dosavadní ziskovost. Obdobně se může zvy-
šovat ochota akceptovat vyšší riziko na straně klientů finančních institucí, 
což může vést k nadměrnému růstu úvěrů poskytovaných s nedostatečně 
obezřetnými standardy (viz část 4.2.2). 

 
 
  

TAB. IV.1 

Makroobezřetnostní barometr 

 
Pramen:  ČNB, ČSÚ 
Pozn.:  Makroobezřetnostní barometr je rozdělen do dvou základních okruhů popisujících zdroje rizik pro finanční stabilitu 

a odolnost finančního sektoru. Zatímco první okruh má vpředhledící charakter a hodnotí tak sílu potenciálních zdrojů 
rizik pro finanční stabilitu v budoucnosti, druhý okruh je vzadhledící, neboť změna v aktuální míře odolnosti finanční-
ho sektoru je dána skutečným vývojem. Indikátory vstupující do jednotlivých kategorií jsou uvedeny v příloze Zprávy. 
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BOX 5: MONITOROVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY – ROZŠÍŘENÍ 
A ÚPRAVA MAKROOBEZŘETNOSTNÍHO BAROMETRU 

Již několik let zveřejňuje ČNB v rámci Zprávy zjednodušený nástroj 
poskytující rychlý pohled na aktuální vývoj v ekonomice a finanč-
ním systému z hlediska systémového rizika a makroobezřetnostní 
politiky. Jde o tzv. makroobezřetnostní barometr, jehož hlavním 
smyslem je především usnadnění komunikace makroobezřetnostní 
politiky ČNB a identifikace zranitelných míst ve finančním systému. 
Využití barometru by nemělo být chápáno jako snaha o před-
pověď pravděpodobnosti či rozsahu materializace systémových 
rizik.2 Rozhodování ČNB o nastavení makroobezřetnostní politiky 
není z mnoha důvodů mechanicky postaveno pouze na barome-
tru, nýbrž vychází z daleko komplexnější a detailnější analýzy.3  

Oproti verzi z minulých let prošel barometr částečnou obměnou.4 
Došlo k rozšíření sady indikátorů, definování nových kategorií rizik 
a výpočtu vah pro výslednou agregaci. Barometr je rozdělen do 
dvou hlavních částí sledujících zdroje rizik pro finanční systém 
a odolnost jeho jednotlivých sektorů. Toto rozdělení vychází ze 
skutečnosti, že dopad materializace různých typů rizik může být 
zesílen nízkou odolností finančního systému či naopak zmírněn 
jeho vysokou odolností. Zdroje rizik jsou dále rozděleny do několi-
ka podkategorií, z nichž každá je založena na některých význam-
ných vpředhledících indikátorech (viz Přehled vybraných indikátorů 
finanční stability na konci této Zprávy). Konkrétní indikátory byly 
vybrány s ohledem na specifika českého finančního systému a da-
tovou dostupnost. Aktuální úroveň je u indikátorů určena na zá-
kladě tzv. z-skóre5, které umožňuje jejich standardizaci. Každá 
z kategorií zdrojů rizik poté představuje vážený součet vybraných 
indikátorů, kde váha zohledňuje jejich rozdílný příspěvek k celko-
vému hodnocení a je založena na sérii statistických testů.  

Jednotlivé indikátory byly testovány s ohledem na jejich schopnost 
s předstihem signalizovat potenciální nárůst rizik a predikovat vý-
skyt období zvýšené finanční zátěže.6 Vyšší váha byla přiřazena 

 
2  Opatrnost při interpretaci barometru je nutná také z důvodu dostupnosti poměrně krátké 

časové řady některých indikátorů. 
3  U každého z indikátorů je nutné expertně zhodnotit, zda jeho aktuální úroveň odráží po-

tenciální budoucí rizika nebo naplnění rizik minulých, zda se jedná o riziko krátkodobé ne-
bo střednědobé, apod. Podrobnější vyhodnocení rizik a odolnosti jednotlivých sektorů fi-
nančního systému je provedeno v ostatních částech této Zprávy. 

4  Rozšíření a úprava barometru bylo inspirováno metodologií představenou a používanou 
Office of Financial Research (Annual Report 2014).   

5  Z-skóre vyjadřuje vzdálenost úrovně indikátoru v daném roce od jeho historického průměru 
v počtu směrodatných odchylek, což umožňuje zhodnotit jeho relativní umístění ve vztahu 
k historickým datům. Jelikož je výpočet založen na předpokladu o normálním rozdělení, 
vzdálenost 2 a více směrodatných odchylek od průměru bývá považována za velmi vysokou 
až neobvyklou. 

6  Za proměnnou aproximující období zvýšené finanční zátěže byl použit indikátor finančního 
cyklu (IFC). Schopnost s předstihem signalizovat potenciální nárůst rizik byla testována 

 



 
 

 

75 

 
4 MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKA 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016 
 

těm indikátorům, které dosáhly v testování lepších výsledků a je-
jich vypovídací schopnost je tedy vyšší. Konečné vyznění barome-
tru je poté upraveno o expertní znalost problematiky v každé 
z jednotlivých oblastí. V této podobě by měl barometr poskytnout 
implikace pro žádoucí směr případné úpravy celkového nastavení 
makroobezřetnostní politiky. Červená barva indikuje potřebu zvá-
žit zpřísnění této politiky, zelená barva naznačuje, že není nutné 
zvažovat zpřísnění, příp. je možné uvažovat o jejím uvolnění. 

Základem finanční stability v ČR je vysoká kapacita bank 
absorbovat ztráty 
Křehkost ekonomického oživení v zahraničí zvyšuje pravděpodobnost ne-
příznivých šoků do ekonomické aktivity a stability finančních trhů. Zákla-
dem pro absorpci těchto šoků a udržení vysoké důvěry ve stabilitu domá-
cího finančního sektoru je robustní kapitálová přiměřenost, příznivý 
agregátní kapitálový poměr, obezřetně řízená likvidita, stabilní příjmová 
základna a ziskovost bank. Bankovní sektor je v dobré kondici, což doklá-
dají i výsledky zátěžových testů solventnosti a likvidity (viz části 3.2 a 3.3). 
Banky, stejně jako další typy finančních institucí, však musí v současné 
situaci k pokrytí úvěrových, tržních a makroekonomických rizik udržovat, 
resp. dále posilovat, vybavení kapitálem (viz části 4.2.2 a 4.3.2). Obzvláště 
důležité je zachování robustních kapitálových rezerv u těch bank, které 
jsou vzhledem ke svému postavení a charakteru systémově významné 
(viz část 4.2.3). Přehled dostupných kapitálových i jiných nástrojů podle 
zdrojů rizik je uveden v Tab. IV.2.  

ČNB se zaměřuje na rozdíly v řízení rizik mezi jednotlivými 
institucemi  
Mezi jednotlivými institucemi přetrvávají značné rozdíly v kapitálové vyba-
venosti, ziskovosti a přístupech k řízení úvěrového rizika a likvidity. 
S ohledem na nízkou míru ziskovosti vykazuje zranitelnost segment ma-
lých bank. Změny v regulaci družstevních záložen výrazně omezily prostor 
pro jejich rizikové chování. Segment však vyžaduje s ohledem na nízkou 
kvalitu úvěrových portfolií nadále zvýšenou pozornost dohledu. Obecně je 
důležité, aby banky a družstevní záložny postupovaly obezřetně při posu-
zování rizika svých pohledávek a klasifikaci úvěrů, konzervativně hodnotily 
kvalitu zástav, stanovovaly opravné položky v dostatečné výši a efektivně 
spravovaly portfolio úvěrů se selháním. Prostředí nezvykle nízkých výnosů 
a případná korekce přizpůsobení úrokových rozpětí a cen aktiv směrem 
vzhůru přitom zesilují potřebu kvalitního řízení úrokového rizika. Penzijní 
společnosti by měly obezřetně posuzovat velikost dopadu možného ná-
růstu úrokových sazeb a z toho vyplývajícího poklesu cen držených dluho-
vých cenných papírů. 

 
na základě Grangerova testu kauzality, kde počet zpoždění závislé proměnné byl určen 
pomocí informačních kritérií (AIC, BIC). Schopnost predikce výskytu období zvýšené fi-
nanční zátěže byla poté testována pomocí logistické regrese, kde období zvýšené zátěže 
bylo definováno jako horní kvartil IFC. Výsledná váha je určena na základě statistické vý-
znamnosti a predikční schopnosti modelu. 
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TAB. IV.2 

Přehled makroobezřetnostních nástrojů 

 

Systémové riziko Klíčové nástroje Specifické riziko 
Existence 

specifického 
rizika v ČR 

Meziroční změna 
intenzity specific-

kého rizika 
Využití v ČR 

Podrobné 
informace 

Nadměrný růst 
úvěrů a finanční páka 

Proticyklická kapitálová 
rezerva 

Výraznější oživení úvěrů  
doprovázené uvolňováním 

úvěrových standardů 
Ano   Ano, od r. 2014,  

0,5 % od 1. 1. 2017 část 4.2.2 

Pákový poměr 
Rostoucí finanční páka, nízká 
úroveň agregátních rizikových 
vah, rostoucí riziko podrozvahy  

Potenciální  
Předpokládá se  

od r. 2018 část 3.1 

Kapitálové požadavky podle 
sektorů (zejm. nemovitostní 

expozice) 

Zvýšený růst úvěrů a rizik 
v  sektoru 

Potenciální 
 

Prozatím bez zvýšení část 4.3 

Rezerva ke krytí 
systémového rizika 

Akumulace rizik např. v oblasti 
druhově specifických expozic Potenciální  

Ano, ale za účelem krytí 
jiného zdroje  

systémového rizika 
(viz nežádoucí motivace) 

část 4.2.3 

Limity na poměr LTV /  
limit na poměr LTI 

Riziko spirály mezi cenami  
nemovitostí a úvěry k jejich 

financování 
Ano 

 
Ano, od r. 2015 část 4.3.1 

Nadměrný 
splatnostní nesoulad a 
nedostatek likvidity 

Omezení na stabilní 
financování (např. NSFR, LTD) Dlouhodobá likviditní rizika Potenciální  

Předpokládá se  
v budoucnu část 3.3 

Ukazatel krytí likvidity (LCR) Krátkodobá likviditní rizika Ne - 
Ano, od r. 2015,  
implementace  
čl. 460 CRR 

část 3.3 

Dodatečné požadavky a 
administrativní opatření ke 

krytí disparit v řízení likvidity 
Specifická likviditní rizika Ne - Prozatím ne  -  

Koncentrace expozic 

Omezení angažovanosti a 
kapitálové požadavky  

(podle protistrany, sektoru, 
geografické) 

Koncentrace svrchovaných 
expozic Ano   

Ano, možnost  
dodatečných  

kapitálových požadavků, 
od r. 2015 

část 3.4 

Nežádoucí motivace 

Kapitálové rezervy podle 
systémové významnosti 
(rezervy G-SVI a J-SVI) 

Potenciální dopad potíží  
systémově významných institucí 

na stabilitu finančního trhu  
a reálnou ekonomiku 

Ano   

Ne, jiné systémově  
významné instituce 

identifikovány,  
využit jiný nástroj 

- 

Rezerva ke krytí 
systémového rizika 

dtto Ano 
 

Ano, pro 4 banky  
od r. 2014 

část 4.2.3 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Kategorizace rizik a nástrojů vychází z ESRB (2014): Flagship Report on Macro-prudential Policy in the Banking Sector. Barva a sklon šipek uvedených v tabulce znázorňují meziroční změnu intenzity 

specifického rizika. Vyšší sklon křivky znamená vyšší meziroční nárůst specifického rizika, což dokresluje barva šipky. Černá barva indikuje, že rizika jsou stabilní, oranžová znamená mírný nárůst specific-
kého rizika a červená významný nárůst. Hodnocení rizik má vpředhledící charakter. 
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Úvěrové riziko vyžaduje i přes zlepšení detailní monitoring 
Růst ekonomické aktivity v roce 2015 se odrazil ve snížení úvěrového rizi-
ka u nefinančních podniků i domácností. Směrem ke snižování úvěrového 
rizika v současnosti působí relativně nízká zadluženost těchto sektorů 
(Graf IV.1 a Graf II.46) a nízké úrokové sazby z úvěrů.7 Příznivý vývoj do-
kumentuje i dynamika úvěrů se selháním a opravných položek v celém 
bankovním sektoru (Graf IV.2). Expozice vůči nefinančním podnikům 
v některých odvětvích (energetika, stavebnictví) a u některých kategorií 
klientů (zejména malé podniky) nadále vykazují zvýšenou rizikovost. Osla-
bení růstu v některých rozvíjejících se ekonomikách a nárůst geopolitic-
kých rizik se projevuje ve zvýšené rizikovosti úvěrů nerezidentům a nefi-
nančním podnikům se silnými zahraničními vazbami. Celkově vyžaduje 
úvěrové riziko přes dílčí zlepšení nadále zesílený monitoring.  

Nastavení proticyklické kapitálové rezervy musí reagovat na 
posun ekonomiky ve finančním cyklu  
Prostředí velmi nízkých úrokových sazeb a zesilující očekávání, že toto 
prostředí bude přetrvávat dlouhodobě, se stává klíčovým zdrojem systé-
mových rizik. Velmi nízké úrokové sazby zesilují podněty pro banky nabí-
zet více úvěrů s „měkčími“ podmínkami. ČNB reagovala na posun domá-
cího finančního cyklu do fáze výraznějšího oživení v prosinci 2015 
stanovením sazby proticyklické kapitálové rezervy ve výši 0,5 % z do-
mácích expozic s platností od ledna 2017. Při nastavování sazby pro-
ticyklické rezervy v dalších čtvrtletích bude ČNB posuzovat vývoj úvěrové 
dynamiky a dalších indikátorů finančního cyklu s cílem zajistit konzistenci 
kapitálových rezerv a úrovně systémového rizika (viz část 4.2.2). 

Prostředí velmi nízkých úrokových sazeb vyžaduje dodržování 
obezřetných úvěrových standardů  
ČNB provádí od roku 2012 čtvrtletně šetření úvěrových podmínek bank 
a od roku 2015 pololetní monitoring postupů úvěrových institucí při po-
skytování úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí. Celkové úvěrové 
podmínky se v průběhu posledních dvou let výrazně uvolnily, ale nastave-
ní úvěrových standardů zůstává převážně konzervativní, minimálně 
v mezinárodním srovnání. To platí i pro úvěry na bydlení. Zde však mezi 
přístupy institucí existuje diverzita a u některých institucí lze vysledovat 
snahu poskytovat úvěry s rizikovějším profilem. V prostředí charakterizo-
vaném optimističtějšími očekáváními domácností i podniků, nízkou úrovní 
úrokových sazeb a růstem cen nemovitostí je dodržování stanovených 
standardů a postupů u nemovitostních expozic zásadní. S ohledem na 
pokračující posun ekonomiky do expanzivní fáze finančního cyklu bude 
ČNB pozorně vyhodnocovat také vývoj úvěrových standardů u úvěrů nefi-
nančním podnikům.  

 
7  Výrazný pokles úrokových sazeb z úvěrů se od roku 2012 projevoval ve snižujícím se obje-

mu úroků placených nefinančními podniky a domácnostmi. Zejména u domácností proti 
tomu v posledních dvou letech působil nárůst objemu úvěrových závazků. 

GRAF IV.1 

Dluh nefinančních podniků k HDP 
(v %; 2Q 2015) 

 
Pramen:  ECB, Whitebook 
Pozn.:  LT a LU reprezentují země dosahující nejnižší a nejvyšší hodnoty ukazatele 

v rámci EU. 
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GRAF IV.2 

Dynamika úvěrů se selháním a opravných položek  
(meziroční změna v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Hodnoty jsou očištěny o expozice České exportní banky a Českomoravské záruční 

a rozvojové banky. 
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ČNB využívá preventivní nástroje proti nárůstu rizik v oblasti 
financování nákupu rezidenčních nemovitostí  
ČNB v současnosti nehodnotí riziko vzniku spirály mezi cenami nemovi-
tostí a úvěry na jejich pořízení jako akutní. Potenciál pro vznik tohoto rizi-
ka ale považuje za rostoucí. Vzhledem ke zvyšujícímu se významu úvěrů 
poskytovaných domácnostem na bydlení a úvěrů nefinančním podnikům 
působícím v sektoru nemovitostí (Graf IV.3). ČNB považuje za nezbytné 
konzervativně nastavovat preventivní nástroje používané v této oblasti. 
S ohledem na zvýšení odhadovaného nadhodnocení rezidenčních nemo-
vitostí a rychlý růst skutečně nových hypotečních úvěrů je namístě zvážit 
zpřísnění parametru LTV v Doporučení k řízení rizik spojených s poskyto-
váním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí (viz část 4.4). 
Rovněž je nezbytné vyhodnotit možnosti uplatnění dalších nástrojů da-
ných legislativou CRD IV/CRR sloužících k omezení zdrojů systémového 
rizika (Tab. IV.2).  

ČNB bude věnovat vysokou míru pozornosti změnám ve finanční 
regulaci EU a projektu bankovní unie  
ČNB aktivně spolupracuje v rámci struktur evropských orgánů dohledu při 
přípravě a zavádění regulačních nástrojů a opatření vyžadovaných rám-
cem CRD IV, ve strukturách Rady pro finanční stabilitu (FSB) a Basilejské-
ho výboru (BCBS) participuje na diskuzi o vývoji standardů pro bankovní 
sektor a v rámci ESRB se podílí na koncipování makroobezřetnostní politi-
ky. Obecnou prioritou ČNB pro oblast regulace v dalších letech jsou stabi-
lizace regulatorního rámce EU a posílení možnosti národních autorit rea-
govat včas a adekvátně na zdroje systémových rizik. Aktivita ČNB v oblasti 
regulace se odvíjí od skutečnosti, že návrhy nové regulace v EU nejsou 
vždy vytvářeny s ohledem na charakteristiky finančních sektorů zemí mi-
mo eurozónu a ne vždy vyhovují podmínkám v poměrně malém a kon-
zervativně orientovaném domácím finančním sektoru. Jedním z příkladů 
je směrnice o zřízení rámce pro ozdravení a restrukturalizaci (BRRD), ob-
zvláště nastavení nástroje odpisu a konverze kapitálových nástrojů a způ-
sobilých závazků (MREL). ČNB proto aktivně působila v diskuzi o parame-
trech tohoto nástroje (viz část 4.4.3). Dalším důležitým tématem, v němž 
by potřeby eurozóny mohly vytvářet rizika pro země dosud euro nepouží-
vající, je úprava regulace v oblasti svrchovaných expozic (viz část 4.4.4).  

  

GRAF IV.3 

Vývoj podílu vybraných kategorií úvěrů na celkových úvěrech 
soukromému nefinančnímu sektoru 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Od 31. 1. 2009 byla v bankovní statistice nahrazena odvětvová klasifikace eko-

nomických činností (OKEČ) klasifikací ekonomických činností CZ-NACE. V důsled-
ku této změny došlo u úvěrů v oblasti nemovitostí (NACE L) k přeřazení části úvě-
rů (cca 19 mld. Kč) do oblasti stavebnictví (NACE F). 
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4.2 MAKROOBEZŘETNOSTNÍ KAPITÁLOVÉ REZERVY 

4.2.1  PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH REZERV 

Součástí nového rámce pro regulaci bank definovaného v CRD IV/CRR 
jsou kapitálové rezervy, které jsou „řazeny“ nad požadovaným 8% mini-
mem a požadavky stanovenými v Pilíři 2 (viz část 4.2.4). ČNB v současné 
době využívá tři z kapitálových rezerv (Tab. IV.3) s cílem zvýšit odolnost 
jednotlivých bank i bankovního sektoru jako celku vůči případnému ne-
příznivému vývoji. Jejich nastavení8 zohledňuje cyklické i strukturální cha-
rakteristiky domácího bankovního sektoru. 

Bezpečnostní kapitálová rezerva slouží k absorpci ztrát v nepříznivých fá-
zích cyklu. V ČR je od roku 2014 uplatněna na všechny banky ve výši 
2,5 %.9 Její sazba se nebude v čase měnit. Proticyklická kapitálová rezer-
va má za cíl omezit rizika spojená s nadměrným růstem úvěrů a finanční 
páky. Informace o nastavení její sazby včetně analýzy cyklických rizik je 
uvedena v části 4.2.2. Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika mů-
že být použita k omezení různých zdrojů rizik pro stabilitu bankovního 
sektoru. ČNB využívá tuto rezervu k omezení strukturálních rizik, spoje-
ných s existencí systémově významných bank. Tato rezerva byla stanove-
na čtyřem bankám ke konci roku 2014. ČNB je povinna nejpozději do 
dvou let od jejího zavedení posoudit, zda nenastaly důvody pro úpravu 
výše rezerv u jednotlivých bank či zda by jí neměly podléhat i další institu-
ce. Informace o jejím nastavení je uvedena v části 4.2.3. Legislativa 
umožňuje pro omezení rizik spojených se systémovou významností bank 
využít i rezervu pro jiné systémově významné instituce (J-SVI). ČNB zveřej-
nila koncem roku 2015 seznam konsolidačních celků, které je na základě 
pokynů EBA10 nezbytné označit za jiné systémově významné instituce. 
Bankám, které jsou součástí těchto konsolidačních celků, však prozatím 
nestanovila povinnost držet kapitálovou rezervu pro J-SVI. Informace o J-
SVI je uvedena rovněž v části 4.2.3. 

4.2.2  PROTICYKLICKÁ KAPITÁLOVÁ REZERVA  

Proticyklická kapitálová rezerva (dále CCyB11) je ryzím makroobezřetnost-
ním nástrojem.12 Jejím úkolem je zvýšit odolnost finančního systému vůči 
rizikům spojeným s chováním bankovního sektoru v průběhu finančního 
cyklu, zejména s výraznými výkyvy v úvěrové dynamice, které zesilují cyk-
lické kolísání ekonomické aktivity. Pokud orgán zodpovědný za výkon 

 
8  Podrobnější informace ohledně nastavení kapitálových rezerv i ostatních nástrojů  

makroobezřetnostní politiky v ČR lze nalézt na webu ČNB: 
http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/makroobezretnostni_politika/. 

9  Sazba kapitálových rezerv je vyjádřena jako podíl kapitálu nejvyšší kvality (kmenový kapitál 
Tier 1) z celkového objemu rizikové expozice. 

10  EBA (2014): Guidelines on criteria to assess other systemically important institutions 
(O-SIIs). 

11  V předchozích Zprávách se pro proticyklickou kapitálovou rezervu (v angličtině: Counter-
cyclical Capital Buffer) využívala zkratka „CCB“, která je nahrazena zkratkou „CCyB“. Dů-
vodem změny je příklon mezinárodní komunity k této zkratce z důvodu potenciální záměny 
s bezpečnostní kapitálovou rezervou (v angličtině: Capital Conservation Buffer). 

12  Časté otázky a odpovědi k proticyklické kapitálové rezervě jsou dostupné na webových 
stránkách ČNB: https://www.cnb.cz/cs/faq/proticyklicka_kapitalova_rezerva.html. 

 
 

 
 

GRAF IV.4 

Aktuálně platná a ohlášená sazba CCyB v ČR 
(v % celkového objemu rizikové expozice) 

 
Pramen:  ČNB 
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TAB. IV.3 

Přehled kapitálových rezerv v ČR 
(v %) 

Kapitálová rezerva Nastavení Rok účinnosti 

Bezpečnostní kapitálová rezerva 2,5 2014 

Proticyklická kapitálová rezerva 0,5 2017 

Rezerva ke krytí systémového rizika 1–3 2014 

Rezerva pro jiné systémově 
významné instituce  - - 

Pramen:  ČNB 
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makroobezřetnostní politiky usoudí, že se cyklická složka systémového 
rizika zvyšuje, měl by zajistit akumulaci kapitálu v bankovním sektoru 
tvorbou rezerv, které zvyšují jeho odolnost. Naopak v období cyklického 
poklesu doprovázeného zvýšeným finančním napětím a rostoucími úvěro-
vými ztrátami by měla být vytvořená rezerva „rozpouštěna“ a využita jako 
kapitálový polštář ke krytí ztrát. CCyB může dílčím způsobem přispět 
k omezení rychlého růstu úvěrů, zejména těch úvěrů, které mají více rizi-
kový profil promítající se do vyšších kapitálových požadavků. To je ale 
pouze její možný vedlejší účinek, nikoli primární účel. ČNB stanovuje saz-
bu CCyB čtvrtletně, přičemž poprvé byla sazba této rezervy vyhlášena 
1. 10. 2014. Právně závaznou se sazba CCyB pro dotčené instituce stává 
vydáním opatření obecné povahy.13  

ČNB stanovila v prosinci 2015 sazbu rezervy na úrovni 0,5 % 
K prvnímu nastavení sazby CCyB na vyšší než nulové úrovni přistoupila 
ČNB ke konci loňského roku. S platností od počátku roku 2017 stanovila 
sazbu rezervy pro expozice umístěné v ČR na úrovni 0,5 % (Graf IV.4). 
Hlavním důvodem nastavení sazby na nenulové úrovni bylo posilování 
zdrojů systémového rizika v důsledku posunu české ekonomiky v rámci 
finančního cyklu do fáze výraznějšího oživení úvěrové aktivity doprováze-
ného uvolňováním úvěrových standardů. V březnu 2016 ČNB sazbu re-
zervy na této úrovni potvrdila s platností od dubna 2017. 

Odchylka poměru úvěrů k HDP od HP trendu není pro ČR 
spolehlivým vodítkem 
Podle doporučení ESRB má být východiskem pro stanovení sazby CCyB 
odchylka poměru celkového objemu úvěrů poskytovaných soukromému 
sektoru k HDP od dlouhodobého trendu.14 ČNB tuto odchylku zveřejňuje 
čtvrtletně spolu s odpovídající výší tzv. referenční sazby CCyB. Ve čtvrtém 
čtvrtletí 2015 dosáhl poměr úvěrů k HDP 79,0 % a odchylka od trendu 
činila 4,3 p.b. (Graf IV.5 a Tab. IV.4, řádek 2). Tato hodnota odchylky by 
implikovala nastavení referenční sazby CCyB na úrovni 0,75 %. Vzhledem 
k tomu, že výpočet odchylky vychází z časové řady zahrnující také přelom 
90. let, kdy docházelo k vyřazování špatných úvěrů z bilancí bank, pova-
žuje ČNB vypovídací hodnotu tohoto ukazatele pro ČR za omezenou. 
Proto ČNB v souladu s doporučením ESRB pravidelně počítá také „doda-
tečnou“ odchylku poměru úvěrů k HDP, která je založena na kratší časo-
vé řadě začínající v roce 2004. Dodatečná odchylka dosáhla ve čtvrtém 
čtvrtletí 2015 -4,4 p.b. a implikovala by nulovou referenční sazbu CCyB 
(Graf IV.5 a Tab. IV.4, řádek 3). Obě odchylky vedou k protichůdným do-

 
13  Jejich znění jsou dostupná na webových stránkách ČNB v rubrice: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/makroobezretnostni_politika/proticyklicka_kapitalov
a_rezerva/index.html.  

14  Podle doporučení ESRB (Recommendation (ESRB/2014/1) on guidance to EU Member Sta-
tes for setting countercyclical capital buffer rates) a materiálů BCBS je uvedená odchylka 
dobrým souhrnným indikátorem akumulace cyklických finančních rizik v ekonomice. Cel-
kové úvěry počítá ČNB podle doporučení ESRB jako veškeré (tj. nejen bankovní) úvěry po-
skytnuté soukromému sektoru (tj. domácnosti, nefinanční podniky a neziskové instituce 
sloužící domácnostem) navýšené o emitované dluhové cenné papíry. Do časové řady celko-
vých úvěrů ČNB dosud nepromítla změny spojené s přechodem na nové standardy a nový 
manuál platební bilance BPM6 (není tak zohledněn přechod ve vykazování přeshraničních 
mezipodnikových půjček z netto báze na brutto bázi, který původní objem celkových úvěrů 
navyšuje o více než 500 mld. Kč).  

GRAF IV.5 

Dynamika úvěrů poskytnutých soukromému sektoru 
(poměr v %; pravá osa: odchylka v p.b.) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Přerušovaná čára znázorňuje okamžik prvního nastavení sazby CCyB v ČR. 

Ve směru doleva od přerušované čáry jde o vyhodnocení odchylky ex post, ve 
směru doprava jde o vyhodnocení v reálném čase. Dlouhodobý trend je odhadnut 
na základě HP filtru s parametrem vyhlazení 400 000. Standardní a dodatečná 
odchylka odpovídá indikátoru (2), resp. (3) z Tab. IV.4.  
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Identifikace nadměrného zadlužení a akumulace rizik dle 
různých indikátorů 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Aktuální hranice indikátoru 1 zohledňují efekt statistické základny z uplynulých 

let a změn úrovně inflace v různých obdobích. 

 

(1) Meziroční nominální růst bankovních úvěrů rezidentům

(2) Úvěry k HDP, mezera dle HP filtru (1995–2015, λ = 400 000)

(3) Úvěry k HDP, mezera dle HP filtru (2004–2015, λ = 400 000)

(4) Úvěry k HDP, expanzivní úvěrová mezera

(5) Indikátor finančního cyklu (IFC)

(6) Indikátor finančního cyklu (IFC) bez vlivu vzájemné korelace

Legenda: Nadměrný úvěrový růst 
Zvýšený úvěrový růst

Pro indikátor 1: Meziroční růst nad 5 p.b. pro zvýšený a nad 10 p.b.
pro nadměrný růst. Pro indikátory 2–3: Mezera úvěrů k HDP nad 2
p.b. pro nadměrný a nad 0,7 p.b. pro zvýšený růst. Pro indikátor 4:
Expanzivní úvěrová mezera nad 2 p.b. pro zvýšený a nad 3 p.b. pro
nadměrný růst. Pro indikátor 5: Nadměrný růst pro hodnoty IFC nad
0,4, zvýšený růst pro hodnoty nad 0,2. Pro indikátor 6: Nadměrný
růst pro hodnoty součtu komponentů IFC bez vzájemné korelace nad
0,5, zvýšený růst pro hodnoty nad 0,3.
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poručením pro nastavení sazby CCyB již od počátku využívání nástroje 
v roce 2014 (Graf IV.5). ČNB dlouhodobě zastává názor, že postup zalo-
žený na výpočtu výše uvedené odchylky neposkytuje pro rozhodnutí 
o nastavení sazby CCyB v případě ČR dostatečně spolehlivé vodítko. 
V souladu s platnou legislativou a doporučením ESRB proto ČNB při na-
stavování sazby CCyB přihlíží k celkovému vývoji finančního cyklu, růstu 
objemu poskytovaných úvěrů v ČR a dalším ukazatelům značícím vývoj 
systémového rizika. 

Odchylka poměru úvěrů k HDP od alternativně vypočítaného 
trendu signalizuje rostoucí úvěrovou aktivitu 
Dlouhodobý trend poměru celkových úvěrů k HDP vypočtený pomocí 
HP filtru nemusí být z řady důvodů15 vhodným podkladem pro získání 
robustní informace. Samotný poměr úvěrů k HDP však může nést užiteč-
nou informaci. Jednoduchý způsob k získání této informace nabízí analý-
za lokálních extrémů v časové řadě.16 K odhalení extrémů značících úvě-
rovou expanzi lze využít rozdíl současné hodnoty poměru a jeho minima 
dosaženého v posledních čtvrtletích. Tento způsob výpočtu kromě jiného 
redukuje problém s vyřazováním starých úvěrů z rozvah bank po krizi na 
konci 90. let a na rozdíl od HP filtru nepodléhá s příchodem nových pozo-
rování revizím (s výjimkou zpětné revize podkladových dat). Vývoj takto 
spočtené odchylky, kterou lze označit za expanzivní úvěrovou mezeru, 
indikuje citelné oživení úvěrového cyklu (Graf IV.6 a Tab IV.4, řádek 4) 
a je také v souladu se závěry založenými na vyhodnocení souhrnného in-
dikátoru finančního cyklu uvedeného níže. 

Souhrnný indikátor finančního cyklu naznačuje pozvolný růst rizik 
se zrychlenou dynamikou ve vybraných složkách 
Pro vyhodnocení současné pozice české ekonomiky v rámci finančního 
cyklu využívá ČNB souhrnný indikátor finančního cyklu (IFC). Ten kombi-
nuje signály o vývoji cyklických rizik z různých segmentů ekonomiky zahr-
nující jak poptávkové, tak nabídkové faktory.17 Souhrnný IFC pozvolna 
roste od dosažení dna v roce 2010 a ve čtvrtém čtvrtletí 2015 se pohybo-
val na úrovních srovnatelných s první polovinou roku 2006 (Graf IV.7 
a Tab. IV.4, řádek 5). Bližší pohled na jednotlivé složky IFC ovšem ukazuje, 
že v některých segmentech dochází k výraznému nárůstu cyklických rizik. 
Příspěvek nových úvěrů domácnostem k celkovému IFC se v současné 
době pohybuje blízko hodnoty historického maxima (Graf IV.7). Rychlost 
zadlužování domácností v poměru k vývoji jejich příjmů se zvyšuje prů-
běžně od konce roku 2014 a ve čtvrtém čtvrtletí 2015 dosahovala jen 
mírně nižších hodnot než 10letý průměr.18 Na prohlubování nárůstu cyk-
lických rizik se podílí i vývoj cen rezidenčních nemovitostí, přičemž 
v druhé polovině loňského roku bylo tempo jejich meziročního růstu již 

 
15  Tyto důvody byly popsány v posledních dvou Zprávách o finanční stabilitě. 
16  Tento typ analýzy vychází z definice cyklu navržené v práci Burns a Mitchel (1946): Measu-

ring Business Cycles. NBER Books (1946).  
17  Mezi zmíněné faktory patří především růst úvěrů, vývoj cen nemovitostí, rychlost zadlužo-

vání soukromého sektoru a úrokové rozpětí. Metodika indikátoru finančního cyklu (IFC) je 
podrobně popsána v tematickém článku Indikátor finančního cyklu v české ekonomice pu-
blikovaném v ZFS 2013/2014. 

18  U nefinančních podniků sice došlo ve třetím čtvrtletí 2015 rovněž k mírnému zrychlení 
zadlužování, ve čtvrtém čtvrtletí však tento vývoj dál nepokračoval. 

GRAF IV.7 

Rozklad indikátoru finančního cyklu (IFC) 
(0 minimum, 1 maximum) 

 
Pramen:  ČNB a ČSÚ 
Pozn.:  Záporný příspěvek korelační struktury k hodnotě indikátoru IFC (ztráta vlivem 

nedokonalé korelace subindikátorů) je dán rozdílem mezi jeho aktuální hodnotou 
a horní mezí, která předpokládá perfektní korelaci mezi všemi indikátory. Vysoce 
záporné příspěvky svědčí o obecně slabé korelaci mezi subindikátory. 
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GRAF IV.6 

Alternativní odchylka poměru celkových úvěrů k HDP od 
trendu (expanzivní úvěrová mezera) 
(odchylka v p.b.; pravá osa: IFC, 0 minimum, 1 maximum) 

 
Pramen:  ČNB, ČSÚ 
Pozn.:  V poměru úvěrů k HDP jsou uvažovány pouze bankovní úvěry. Expanzivní úvěro-

vá mezera je spočtena jako rozdíl současné hodnoty poměru úvěrů k HDP a jeho 
minima v posledních čtyřech čtvrtletích. 
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vyšší než 10letý průměr (4,5 %). Výrazně procyklicky působí také úvěrové 
standardy. Ty se uvolňují od počátku roku 2014, jakkoli z posledního šet-
ření úvěrových standardů vyplývá přibrzdění stávajícího trendu (Graf II.11 
v části 2.1). Zrychlený vývoj ve výše popsaných složkách se v souhrnném 
vyjádření zatím projevoval jen omezeně z důvodu nízké vzájemné korela-
ce mezi jednotlivými složkami indikátoru v roce 2015 (Graf IV.7). Pokud 
se však výraznější oživení projeví i ve zbylých složkách, korelace vzroste 
a v důsledku toho vzroste také souhrnný indikátor. Při abstrahování 
od korelace mezi jednotlivými segmenty indikuje IFC od druhé poloviny 
2015 výraznější nárůsty (Tab. IV.4). 

Celková úvěrová dynamika zůstává umírněná, dynamika 
bankovních úvěrů je zvýšená 
Při omezené informační hodnotě odchylky poměru úvěrů k HDP od dlou-
hodobého trendu ČNB považuje za výchozí vodítko pro nastavení sazby 
CCyB vývoj úvěrové dynamiky. Celkové úvěry poskytnuté soukromému 
sektoru vzrostly v roce 2015 o 3,3 %, což lze z historického hlediska 
označit za relativně umírněné tempo růstu (Graf IV.8). Na útlumu dyna-
miky celkových úvěrů se významně podílelo zastavení růstu emise dluho-
pisů nefinančních podniků ve druhé polovině loňského roku (viz část 2.3). 
Naproti tomu meziroční dynamika rozhodující složky celkových úvěrů – 
bankovních úvěrů – v roce 2015 zrychlila na 5,8 %. V prvním čtvrtletí 
2016 pak dosáhla 7,1 % (Graf IV.9). Za tímto vývojem stojí zvýšená úvě-
rová aktivita jak v sektoru domácností, tak v sektoru nefinančních podni-
ků. Celkové bankovní úvěry poskytnuté domácnostem vzrostly v roce 
2015 o 6,2 %, což je nejvyšší růst od prvního čtvrtletí 2012. V prvním 
čtvrtletí letošního roku se tempo růstu téměř nezměnilo a představovalo 
6,1 %. U bankovních úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům se stav 
úvěrů v roce 2015 zvýšil o 5,3 %. Po mírném zpomalení ve čtvrtém čtvrt-
letí 2015 (Graf IV.9) se tempo růstu v prvním čtvrtletní 2016 dále zvýšilo 
na 8,5 %, a pohybovalo se tak výrazně nad 10letým průměrem (6,3 %). 
V celoevropském měřítku se tempo růstu úvěrů domácnostem a nefi-
nančním podnikům v ČR řadí mezi čtyři nejvyšší.19 

Velmi rychlá je dynamika nových bankovních úvěrů domácnostem  
Dynamika stavu úvěrů poskytuje cenné informace o vývoji celkové finanč-
ní páky. Pro hodnocení nadměrnosti úvěrového růstu je rovněž důležitý 
vývoj nově poskytovaných úvěrů (viz Box 6). Meziroční tempo růstu no-
vých bankovních úvěrů u domácností (měřené pomocí 3měsíčního 
klouzavého průměru20) dosáhlo v prvním čtvrtletí letošního roku 9,6 %, a 
pohybuje se tak vysoko nad 10letým průměrem (6,1 %). U nových ban-
kovních úvěrů nefinančním podnikům začalo po výrazných nárůstech ze 
začátku roku 2015 docházet od třetího čtvrtletí k poklesu. Meziroční 
tempo růstu nových úvěrů nefinančním podnikům (měřené pomocí 
3měsíčního klouzavého průměru) činilo v prvním čtvrtletí letošního roku -

 
19  Jde o meziroční tempa růstu úvěrů v lednu 2016. Vyšší tempa růstu mají pouze Švédsko 

a Slovensko (v případě domácností) a Polsko (v případě nefinančních podniků). Blíže 
viz ESRB Risk Dashboard, March 2016 (str. 14). 

20  3měsíční klouzavý průměr je používán z důvodu výrazné meziměsíční volatility tempa růstu 
nových úvěrů.  

GRAF IV.8 

Dynamika úvěrů poskytnutých soukromému sektoru 
(indikátory v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Celkový objem úvěrů soukromému sektoru podle metodiky BCBS obsahuje půjčky 

soukromému sektoru a emitované dluhové cenné papíry. Soukromý sektor zahr-
nuje nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem. 
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GRAF IV.9 

Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů soukromému 
sektoru 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Domácnosti zahrnují i data za neziskové instituce sloužící domácnostem. 
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21,6 % (Graf IV.10), a pohybovalo se tak hluboko pod 10letým průmě-
rem (6,1 %). S vývojem nových úvěrů se u obou segmentů shodoval i vý-
voj skutečně nových úvěrů.21 Zatímco u domácností objem skutečně no-
vých úvěrů od ledna 2015 roste v průměru o více než 20 %, 
u nefinančních podniků se od září 2015 začal objem těchto úvěrů snižo-
vat (Graf IV.11). Za vysokými tempy růstu skutečně nových úvěrů v přípa-
dě domácností stojí zejména růst úvěrů na bydlení (17,0 % v prvním 
čtvrtletí 2016), na začátku roku 2016 se však začal zvyšovat i růst spotře-
bitelských úvěrů (26,5 % v prvním čtvrtletí 2016). Na záporné dynamice 
nových úvěrů nefinančním podnikům se podílel zejména pokles krátko-
dobých finančních úvěrů (-39,7 % v prvním čtvrtletí 2016), zatímco dlou-
hodobější investiční úvěry dále dynamicky rostly (29,7 % v prvním čtvrtletí 
2016).  

Česká ekonomika se nachází v rostoucí fázi finančního cyklu… 
V souhrnu ČNB hodnotí ukazatele tak, že česká ekonomika pokračuje 
v růstové fázi finančního cyklu. Tu charakterizuje rychlý růst úvěrů v řadě 
úvěrových segmentů. Silná dynamika nových úvěrů domácnostem zvyšuje 
zranitelnost celého sektoru vůči náhlým ekonomickým výkyvům a zároveň 
se promítá do růstu cen rezidenčních nemovitostí, které ČNB v současné 
době hodnotí jako mírně nadhodnocené. Kombinace ekonomického oži-
vení a velmi nízkých úrokových sazeb z úvěrů, která se promítá do ná-
růstu investičního optimizmu, se týká i segmentu komerčních nemovitos-
tí. Výše uvedené hodnocení implikuje potřebu vytváření proticyklické 
kapitálové rezervy pro expozice umístěné v ČR. 

… která prozatím nevyžaduje zvýšení sazby proticyklické rezervy 
Vzhledem k tomu, že od posledního rozhodnutí o nastavení sazby CCyB 
v březnu 2016 nedošlo ve vývoji cyklických rizik k výrazné změně značící 
nárůst systémového rizika, je možno tuto sazbu prozatím ponechat na 
stávající úrovni 0,5 %. V případě pokračování rychlé úvěrové dynamiky, 
dalšího uvolňování úvěrových standardů a růstu investičního optimizmu 
však bude ČNB připravena sazbu této rezervy dále zvyšovat.  

BOX 6: JE TEMPO RŮSTU STAVU ÚVĚRŮ SPRÁVNÝM 
UKAZATELEM K HODNOCENÍ ÚVĚROVÉ DYNAMIKY  
A S NÍ SPOJENÝCH RIZIK? 

V pokrizovém období začala být věnována větší pozornost dopa-
dům nadměrného úvěrového růstu na finanční stabilitu. Mezi 
hlavní ukazatele, k jejichž vývoji makroobezřetnostní autority při 
svém hodnocení cyklických zdrojů systémového rizika přihlížejí, 

 
21  Navzdory označení nové úvěry v publikovaných statistikách nejsou tyto úvěry vždy skutečně 

nové. V případě změny stávajících podmínek v rámci nového ujednání smluvních stran je 
totiž úvěr vykázán jako nový, přičemž reálně jde o stejný (již dříve poskytnutý) úvěr. Je pro-
to nutné sledovat i vývoj skutečně nových úvěrů, které se skládají pouze z nově uzavřených 
dohod o poskytnutí úvěru či navýšení stávajícího úvěru. 

GRAF IV.11 

Objemy skutečně nových úvěrů soukromému sektoru 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  CRÚ, ČNB 
Pozn.:  Skutečně nové úvěry zahrnují i navýšení stávajících úvěrů. 
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GRAF IV.10 

Meziroční tempo růstu nových korunových úvěrů 
soukromému sektoru 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Domácnosti zahrnují i data za neziskové instituce sloužící domácnostem. Úvěry 

domácnostem zahrnují úvěry na bydlení, spotřebu a refixované, resp. refinanco-
vané úvěry. Meziroční tempa růstu jsou vyhlazena 3měsíčním klouzavým průmě-
rem. 
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patří také (meziroční) tempo růstu úvěrů. Cílem tohoto Boxu je 
poukázat na omezenou vypovídací hodnotu uvedeného ukazatele, 
pokud je izolovaně použit pro posouzení nadměrnosti úvěrového 
růstu.  

Změna stavu úvěrů, respektive tempo jejich růstu, závisí na dvou 
hlavních faktorech: na objemu nově poskytovaných úvěrů a na 
rychlosti splácení stávajících dluhů. Vliv druhého faktoru není při 
hodnocení úvěrové dynamiky často plně doceněn. Je užitečné si 
uvědomit, čím je rychlost umořování dluhu determinována. 
Na agregátní úrovni se celková výše splátek odvíjí od minulé tra-
jektorie nově poskytovaných úvěrů, která svou délkou zpravidla 
přesahuje období, za které je tempo růstu měřeno. Do tempa 
růstu stavu úvěrů se tak promítá nejen současný vývoj, ale také 
(cyklický) vývoj z relativně vzdálené minulosti.22 Samotné hodnoty 
tempa růstu proto není možné bez přihlédnutí k minulé trajektorii 
nově poskytnutých úvěrů korektně vyhodnotit. Dvě ekonomiky23 
mohou vykazovat při stejném současném stavu celkových úvěrů 
a shodné budoucí trajektorii nově poskytovaných úvěrů značně 
rozdílná tempa růstu stavu úvěrů. Pokud například jedna ekono-
mika prošla v minulosti úvěrovým boomem implikujícím výrazně 
vyšší rozsah aktuálních splátek, může se tempo růstu stavu úvěrů 
oproti ekonomice, která tímto boomem neprošla, v některých ob-
dobích lišit i v řádu desítek procent. Dopady rozdílné minulosti 
nově poskytovaných úvěrů na tempo růstu stavu úvěrů ilustruje 
Graf IV.1 Box. Platí rovněž opačná implikace, tj. dvě ekonomiky 
s identickým tempem růstu celkových úvěrů mohou z pohledu 
rychlosti úvěrové kreace vykazovat zcela rozdílné rizikové charak-
teristiky a nacházet se v jiné fázi úvěrového cyklu. Z tohoto důvo-
du je tempo růstu celkových úvěrů pouze jedním z ukazatelů pro 
hodnocení nadměrnosti úvěrové dynamiky. Větší pozornost by 
měla být věnována vývoji nově poskytovaných úvěrů a jejich rizi-
kovosti. 

Další potenciálně problematickou oblastí využití tempa růstu stavu 
úvěrů je jeho srovnání s vývojem ekonomické aktivity (HDP). 
V kontextu finanční stability bývá vzájemný vztah mezi úvěry 
a HDP využíván pro doplnění obrázku o nadměrnosti úvěrového 
růstu24, ale ovlivňuje například i výhled ziskovosti bankovního sek-
toru a její udržitelnosti v delším horizontu. Z hlediska makroobe-
zřetnostní politiky může nabýt na významu v situacích, kdy je po-
třeba rozhodovat o potřebě odbourávání výpadků na straně 
úvěrové nabídky a zvýšení úvěrování reálné ekonomiky. 

 
22  Jak vzdálená minulost se do tempa růstu stavu úvěrů promítá, závisí na (průměrné) délce 

splatnosti úvěru. 
23  Nebo jedna ekonomika v různých časových obdobích. 
24  Pokud je tempo růstu stavu úvěrů nižší než tempo růstu HDP, bývá úvěrová dynamika často 

považována za utlumenou, a tedy implicitně málo rizikovou. 

GRAF IV.1 BOX 

Dopad rozdílné historie nových úvěrů na tempo růstu stavu 
úvěrů 
(osa x: čtvrtletí; levá osa y: tempo růstu v %, pravá osa y: tok nových úvěrů) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Předpoklad konstantní úrokové míry 4 % a konstantní doby splácení úvěru 8 let 

během celého zobrazeného období. Výše celkových úvěrů se v obou ekonomi-
kách (Varianta 1 a Varianta 2) shoduje v okamžiku společného poklesu nových 
úvěrů na hodnotu 20. 
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Mechanické porovnání temp růstu úvěrů (stavová veličina) a HDP 
(toková veličina) však může vést k mylným či sporným závěrům. 
Mezi ně lze například zařadit tvrzení o velmi slabém vztahu mezi 
ekonomickou aktivitou a úvěry, rozdílné délce hospodářského 
a úvěrového cyklu nebo existenci bezúvěrových oživení v pokrizo-
vých obdobích (tzv. creditless recoveries). Na tuto skutečnost jako 
první explicitně upozorňuje série článků německých ekonomů 
(viz např. Biggs, Mayer a Pick, 2010 nebo Biggs a Mayer, 201325). 
Zmínění autoři demonstrují, že růst HDP není spojen primárně 
s tempy růstu celkových úvěrů (tj. se zvýšením zadlužování, první 
diferencí stavu úvěrů), ale spíše s tempy růstu nových úvěrů (tj. se 
zrychlováním zadlužování, druhou diferencí stavu úvěrů, kterou 
autoři nazývají úvěrový impulz).26 K ekonomickému oživení taže-
nému úvěry tak může docházet i při stálém poklesu stavu úvěrů – 
jediné, co je ve skutečnosti pro hospodářské oživení nutné, je 
zpomalování tohoto poklesu (kladná druhá diference, tj. kladný 
úvěrový impulz). Pokud není uvedená skutečnost vzata v úvahu, 
může být vztah mezi HDP a úvěry výrazně zkreslen, přičemž nejví-
ce se toto zkreslení projevuje při hodnocení vývoje v pokrizových 
obdobích. Tuto situaci ilustruje pro českou ekonomiku Graf IV.2 
Box a IV.3 Box.27 Z uvedených grafů vyplývá, že zatímco tempo 
růstu úvěrů v pokrizovém období zůstávalo nízké, úvěrový impulz 
ve shodě s předpoklady korespondoval s vývojem ekonomické 
aktivity. Uvedené skutečnosti mají za cíl opět poukázat na skuteč-
nost, že meziroční tempo růstu stavu úvěrů by mělo být při hod-
nocení úvěrové dynamiky používáno velmi obezřetně. 

4.2.3  KAPITÁLOVÉ REZERVY SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÝCH 
INSTITUCÍ 

Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika 
CRD IV nabízí členským zemím EU možnost využívat kapitálovou rezervu 
ke krytí systémového rizika (dále jen „rezerva KSR“) jako poměrně pružný 
nástroj k předcházení primárně necyklických rizik.28 ČNB používá KSR 
k předcházení systémového rizika plynoucího z potenciální destabilizace 

 
25  Credit and Economic Recovery: Demystifying Phoenix Miracles, 2010, resp. Bring Credit 

Back into the Monetary Policy Framework, 2013. 
26  Úvěrový impulz je normalizován pomocí HDP. Autoři pro důkladnější studium vztahu mezi 

úvěry a ekonomickou aktivitou odvodili jednoduchý model, který pro růst HDP implikuje 
rovnici a∙úvěrový impulz + b∙růst stavu úvěrů, přičemž v normálních ekonomikách platí pro 
koeficienty vztah a ≫ b. Model obsahuje pro snadnou pochopitelnost výkladu řadu zjed-
nodušujících předpokladů, nicméně jeho hlavní závěry platí i pro komplikovanější modely. 

27  Grafy ilustrují vztah mezi úvěry a HDP na datech české ekonomiky, ale obdobné závěry byly 
prokázány i pro celou řadu dalších ekonomik včetně ekonomiky USA a eurozóny. 

28  Článek 133 směrnice 2013/36/EU říká, že členské státy by měly mít možnost vyžadovat, 
aby určité instituce vedle bezpečnostní kapitálové rezervy a proticyklické kapitálové rezervy 
držely také kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika za účelem předcházení dlou-
hodobým necyklickým systémovým nebo makroobezřetnostním rizikům a jejich zmírnění, 
pokud existuje riziko narušení kontinuity finančního systému, které může mít závažné ne-
gativní důsledky pro finanční systém a reálnou ekonomiku v konkrétním členském státě. 

GRAF IV.3 BOX 

Srovnání růstu ekonomické aktivity a stavu celkových úvěrů 
poskytnutých soukromému sektoru 
(meziroční růst v %) 

 
Pramen:  ČNB, ČSÚ 
Pozn.:  C = spotřeba, I = investice. 
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GRAF IV.2 BOX 

Srovnání růstu ekonomické aktivity a úvěrového impulzu 
soukromého sektoru (druhé diference stavů) 
(meziroční růst v %) 

 
Pramen:  ČNB, ČSÚ 
Pozn.:  C = spotřeba, I = investice. 
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systémově významných bank. Destabilizace kterékoli z těchto bank by 
mohla poškodit důvěru ve schopnost bankovního sektoru poskytovat 
efektivně své služby, což by mohlo mít závažné nepříznivé dopady na fi-
nanční systém a celou českou ekonomiku. Podobně jako ČNB postupuje 
v současnosti podle údajů ESRB dalších 10 členských zemí EU.  

Základem pro rozhodnutí ČNB o tom, u kterých bank bude požadavek na 
udržování této rezervy vyhlášen a v jaké výši, je odhad systémové vý-
znamnosti jednotlivých bank pomocí řady indikátorů popisujících čtyři 
klíčové parametry banky: velikost, složitost, nenahraditelnost pro ekono-
miku a propojenost s dalšími finančními institucemi.29 ČNB stanovila KSR 
poprvé v roce 2014, a to konkrétně pro čtyři nejvíce systémově významné 
banky: sazbu ve výši 3 % z rizikově vážených expozic pro Českou spoři-
telnu a ČSOB, dále 2,5 % pro Komerční banku a 1 % pro UniCredit 
Bank.  

ČNB má ze zákona povinnost alespoň jednou za dva roky přezkoumat 
důvody pro stanovení KSR. ČNB proto posoudila míru systémové vý-
znamnosti domácích bank podle údajů ke konci roku 2015. Na základě 
výsledků tohoto posouzení bude v průběhu letošního roku informovat 
příslušné banky a relevantní orgány o potvrzení stávající sazby KSR, 
o úpravě této sazby nebo o stanovení sazby KSR pro banky, které dosud 
neměly povinnost tuto rezervu vytvářet.  

Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 
Počínaje rokem 2015 je ČNB ze zákona povinna určit tzv. jiné systémově 
významné instituce (dále jen J-SVI). K tomu úkolu musí použít harmonizo-
vanou metodiku stanovenou příslušnými obecnými pokyny Evropského 
orgánu pro bankovnictví (EBA).30 ČNB při stanovení kritérií pro určení  
J-SVI plně vychází z výše uvedených pokynů EBA. Skóre, kterým se zařa-
zení do skupiny J-SVI řídí, počítá pro všechny relevantní instituce na nej-
vyšší úrovni konsolidace. V důsledku toho mohou být za J-SVI označeny 
pouze regulatorní konsolidační celky, nikoli přímo samotné banky, které 
jsou součástmi takových celků.31 Tato konsolidace může obsahovat ban-
kovní i vybrané nebankovní entity včetně zahraničních účastí. Pokyny EBA 
dále připouštějí, aby byli z výpočtu vyloučeni nebankovní obchodníci 
s cennými papíry. ČNB této možnosti využívá, protože v českém finanč-
ním systému tento segment nehraje dostatečně významnou roli. 

Při prvním určení J-SVI na základě dat z poloviny roku 2015 byly na konci 
loňského roku jako J-SVI určeny následující regulatorní konsolidační celky: 
Československá obchodní banka, Komerční banka, Česká spořitelna, 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Jakabovič & Tkáč (povinnou 

 
29  Viz tematický článek Dodatečný kapitálový požadavek vázaný na stupeň domácí systémové 

významnosti banky ve Zprávě o finanční stabilitě 2012/2013. 
30  Guidelines on the criteria to determine the conditions of application of Article 131(3) of 

Directive 2013/36/EU (CRD) in relation to the assessment of other systemically important 
institutions (O-SIIs). 

31  V tomto ohledu se metodika pro určení J-SVI zásadně liší od metodiky, kterou ČNB používá 
pro určení okruhu institucí (bank, nikoli regulatorních konsolidačních celků), u nichž ČNB 
požaduje plnění kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika. 
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osobou regulovaného konsolidačního celku je J&T banka), PPF FH B.V. 
(povinnou osobou regulovaného konsolidačního celku je PPF banka) 
a Raiffeisenbank. 

Seznam J-SVI bude ČNB každoročně aktualizovat nejpozději k 1. prosinci. 
ČNB proto zveřejní aktualizovaný seznam J-SVI před 1. prosincem 2016. 

Bance, která je součástí regulatorního konsolidačního celku zařazeného 
mezi J-SVI, lze podle zákona o bankách stanovit dodatečný kapitálový 
požadavek. ČNB to však v tuto chvíli nepovažuje za nezbytné. Banky 
s vysokým stupněm domácí systémové významnosti jsou od 1. října 2014 
povinny udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika. Do bu-
doucna – v závislosti na vývoji evropské legislativy – však není vyloučena 
transformace této rezervy právě na rezervu pro J-SVI. 

Určení J-SVI je od roku 2015 povinné pro všechny země EU. Celkem bylo 
takto označeno 173 institucí. S počtem sedmi J-SVI se ČR pohybuje blízko 
průměru za celou Unii, v jejíchž jednotlivých státech se počet J-SVI pohy-
buje od dvou do šestnácti.32 Rozhodnutí nestanovovat (aspoň prozatím) 
kapitálovou rezervu pro J-SVI v rámci své jurisdikce učinily vedle ČNB také 
orgány v několika dalších zemích EU. 

4.2.4  INTERAKCE KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKŮ PILÍŘE 1, PILÍŘE 2, 
KAPITÁLOVÝCH REZERV A VÝSLEDKŮ ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ 
PŘI STANOVOVÁNÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU BANK 

Regulace CRD IV/CRR určuje pravidla pro stanovení kapitálových poža-
davků dle Pilíře 1 a kapitálových rezerv. Upravuje také pravomoci dohledu 
pro stanovení dodatečných kapitálových požadavků dle Pilíře 2. Ty jsou 
rozpracovány v Obecných pokynech ke společným postupům a metodi-
kám procesu přezkumu a vyhodnocení (SREP)33 včetně přístupu k zohled-
nění vlivu hospodářského cyklu. V textu je diskutována interakce výše 
uvedených složek při stanovení minimálního kapitálového poměru, který 
musí banky dodržovat. 

Celkový a souhrnný kapitálový požadavek 
Vedle požadavků Pilíře 1 může ČNB bance určit dodatečný kapitálový po-
žadavek v tzv. Pilíři 2 jako výsledek procesu dohledu a hodnocení (SREP – 
supervisory review and evaluation process). Ten obsahuje rizika, která 
nejsou kryta Pilířem 1 nebo jinými složkami kapitálových požadavků 
(např. kapitálovými rezervami). Součet požadavků Pilíře 1 a dodatečných 
požadavků dle Pilíře 2 je nazýván celkovým kapitálovým požadavkem 
(TSCR – total SREP capital requirement). Banky by jej měly udržovat za 
každé situace, tedy i v nepříznivé fázi hospodářského cyklu. 

 
32  Seznam J-SVI v jednotlivých zemích zveřejnil Evropský orgán pro bankovnictví na své webo-

vé stránce (http://www.eba.europa.eu) 25. dubna 2016. 
33  EBA/GL/2014/13 Guidelines on common procedures and methodologies for the superviso-

ry review and evaluation process (SREP).  

http://www.eba.europa.eu/
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Nad rámec celkového kapitálového požadavku musí banky udržovat 
kombinované kapitálové rezervy (CBR – combined buffer requirement). 
Skládají se z bezpečnostní kapitálové rezervy, kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika, kapitálové rezervy pro jiné systémově významné insti-
tuce a proticyklické kapitálové rezervy. Pověřený (makroobezřetnostní) 
orgán musí ve spolupráci s příslušným (dohledovým) orgánem stanovit, 
jakým způsobem jsou zohledňovány v procesu SREP při posuzování dopa-
dů cyklu. Součet požadavků Pilíře 1, dodatečných požadavků Pilíře 2 
a kombinované kapitálové rezervy tvoří souhrnný kapitálový požadavek 
(OCR – overall capital requirement, Graf IV.12).  

Opatření na zachování kapitálu, omezení týkající se rozdělování 
výnosů 
Není-li banka schopna pokrýt požadovanou výši kombinovaných kapitálo-
vých rezerv34 CET1 kapitálem, je jí omezeno rozdělování zisku a výplata 
dividend (rozdělování výnosů).35 Banka je v tomto případě povinna vyho-
tovit plán obnovy kapitálu (dle §12m odstavce 4 zákona o bankách) 
ve struktuře dle §70 vyhlášky 163/2014 a předložit jej ČNB. Nejvyšší část-
ka pro účely rozdělování zisku a výplaty dividend (MDA) se odvíjí od míry 
pokrytí požadavků kombinované kapitálové rezervy kapitálem (Tab. IV.5). 

Vliv výsledků zátěžových testů na kapitálové požadavky   
Banka musí za každé situace splňovat celkový kapitálový požadavek 
(TSCR) daný součtem požadavků Pilíře 1 a dodatečných požadavků dle 
Pilíře 2. Pokud dohledová autorita rozhodne, že některou z kapitálových 
rezerv banka nemůže použít na absorpci šoku zátěžového testu, je celko-
vý požadavek o tuto rezervu navýšen. V této formě je označován za jiný 
relevantní kapitálový požadavek. ČNB považuje za vhodné stanovit jiný 
relevantní kapitálový požadavek jako součet TSCR a rezervy ke krytí sys-
témového rizika. Důvod spočívá v tom, že účelem rezervy ke krytí systé-
mového rizika je předcházet dlouhodobým necyklickým systémovým rizi-
kům, nikoli absorbovat ztráty jednotlivých bank v nepříznivých fázích 
hospodářského cyklu. 

Pro posouzení, zda má banka dostatek kapitálu pro plnění celkových po-
žadavků, je využíváno dohledové zátěžové testování. To, zda dojde či ne-
dojde k prolomení celkového kapitálového požadavku, určuje dopad ne-
příznivého scénáře zátěžového testu. V případě, že k prolomení 
relevantního kapitálového požadavku dojde, musí banka předložit takový 
kapitálový plán36, který obsahuje i tzv. rezervu kapitálového plánování 
(capital planning buffer). Ta by měla zajistit, aby úroveň kapitálu po ab-

 
34  Opinion of the European Banking Authority on the interaction of Pillar 1, Pillar 2 and com-

bined buffer requirements and restrictions on distributions upřesňuje, že výše kombinova-
né kapitálové rezervy se určuje jako kapitál, který není používán pro účely plnění Pilíře 1 
a Pilíře 2. 

35  Obecně rozdělování výnosů dle článku 141 CRD. 
36  Tento kapitálový plán se liší od plánu zachování kapitálu, který musí banka vyhotovit 

v případě, že neplní výši kombinovaných kapitálových rezerv. Na rozdíl od plánu zachování 
kapitálu se kapitálový plán stanovuje na základě dopadu hypotetického nepříznivého scé-
náře dohledových zátěžových testů a má zajistit dostatečnost kapitálu banky pro krytí vola-
tility hospodářského cyklu (viz část 7.7 EBA/GL/2014/13 Guidelines on common procedures 
and methodologies for the supervisory review and evaluation proces (SREP)). 

GRAF IV.12 

Struktura kapitálových požadavků bank v ČR 
(vážený průměr  za sektor ke konci 2015) 

 
Pramen: ČNB 
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Pravidla pro stanovení rozdělování výnosů (MDA) 
(v %) 

CET1 kapitál nad celkovým  
kapitálovým požadavkem  

Pilíře 1 + Pilíře 2 
Maximální rozdělitelná částka 

zisku (MDA) 

75–100 60 

50–75 40 

25–50 20 

0–25 0 

Pramen: CRD IV 
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sorpci šoku v nepříznivém scénáři dohledového zátěžového testu neklesla 
pod příslušnou úroveň. 

Graf IV.13 ilustruje hypotetickou situaci, ve které je kapitálový přebytek 
a bezpečnostní kapitálová rezerva banky na dostatečné úrovni k pokrytí 
poklesu kapitálu způsobeným dopadem nepříznivého scénáře zátěžového 
testu. V této situaci nedojde k prolomení relevantního kapitálového po-
žadavku. 

Graf IV.14 pak zobrazuje hypotetickou situaci, kdy kapitálový přebytek 
a bezpečnostní kapitálová rezerva dané banky nestačí k plné absorpci 
poklesu kapitálu způsobeného dopadem nepříznivého scénáře zátěžových 
testů. V tomto případě je požadována rezerva kapitálového plánování, 
která je daná hodnotou, o niž pokles kapitálu v nepříznivém scénáři pro-
lamuje relevantní kapitálový požadavek. 

Graf IV.15 pak prezentuje, jak by plnění relevantního kapitálového poža-
davku vypadalo v případě započtení dopadu Nepříznivého scénáře mak-
rozátěžového testu z části 3.2 na bankovní sektor jako celek. Kapitálový 
přebytek a bezpečnostní kapitálová rezerva souhrnně k pokrytí poklesu 
kapitálu Nepříznivého scénáře dostačují.  

ČNB bude při stanovování minimálních požadavků na kapitál bank 
v rámci procesu dohledu a hodnocení (SREP) zohledňovat jak vzájemné 
vztahy kapitálových požadavků Pilíře 1, dodatečných požadavků dle Pilí-
ře 2 a požadavků vyplývajících z kombinovaných kapitálových rezerv, tak 
vliv hospodářského cyklu. 

GRAF IV.13 

Dopad testu je plně absorbován kapitálovým přebytkem 
a bezpečnostní kapitálovou rezervou: 
rezerva kapitálového plánování  = 0 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Ilustrace předpokládá nulovou úroveň proticyklické rezervy. 

Bezpečnostní kapitálová 
rezerva

Další kapitál držený bankou 
nad rámec TSCR a rezerv

Rezerva ke krytí 
systémového rizika

Pilíř 1 + Pilíř 2 = TSCR

Dopad 
nepříznivého 

scénáře 

GRAF IV.14 

Dopad testu není plně absorbován kapitálovým přebytkem 
a bezpečnostní kapitálovou rezervou: 
rezerva kapitálového plánování  > 0 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Ilustrace předpokládá nulovou úroveň proticyklické rezervy. 
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4.3 RIZIKA SPOJENÁ S TRHY REZIDENČNÍCH A KOMERČNÍCH 
NEMOVITOSTÍ  

Zkušenosti z vyspělých zemí dokumentují, že po období rychlého růstu 
úvěrů doprovázeného růstem cen nemovitostí mohou následovat prudké 
šoky do nemovitostního trhu a následně do bankovního sektoru. Systé-
mové problémy bankovního sektoru pak nelze často řešit použitím ná-
strojů pro řešení krize na úrovni jednotlivých bank (s použitím zdrojů ak-
cionářů a věřitelů) a může být nezbytné zapojit minimálně dočasně 
prostředky veřejných financí, tj. daňových poplatníků. Pokud krizové situ-
aci předchází silný nárůst zadluženosti domácností, mají nepříznivé šoky 
často významné negativní dopady na finanční situaci domácností, na je-
jich spotřebu, a následně na celkový hospodářský růst. Potenciál pro vznik 
spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení existuje rovněž 
v ČR. Proto ČNB věnuje při analýzách systémových rizik zvýšenou pozor-
nost právě úvěrování pořízení nemovitostí. Vzhledem k tomu, že v Evropě 
může přetrvávat dlouhodobě prostředí velmi nízkých úrokových sazeb 
podporující růst úvěrů na bydlení i cen nemovitostí, je tato oblast 
v současné době pro ČNB prioritní. V této části je popsán vývoj v oblasti 
poskytování úvěrů zajištěných nemovitostí a jsou vyhodnocena rizika spo-
jená s tímto typem úvěrů. Detailně je vyhodnocen vývoj úvěrových stan-
dardů u nově poskytovaných úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí. 
S ohledem na identifikovaná rizika se nastavení některých standardů za-
číná jevit jako nedostatečně přísné. ČNB proto považuje za nezbytné do-
poručit institucím snížení maximálních hodnot LTV.  

4.3.1  VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ DOPORUČENÍ ČNB K ŘÍZENÍ RIZIK 
SPOJENÝCH S NOVÝMI ÚVĚRY ZAJIŠTĚNÝMI REZIDENČNÍ 
NEMOVITOSTÍ 

ČNB v rámci monitoringu postupů úvěrových institucí při poskytování 
úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí identifikovala v předchozích le-
tech rostoucí diverzitu mezi přístupy bank i poskytování úvěrů na bydlení 
s rizikovějším profilem. Proto v červnu 2015 vydala formou úředního sdě-
lení Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů 
zajištěných rezidenční nemovitostí (dále „Doporučení“) zaměřené proti 
potenciálnímu nárůstu rizik v oblasti nových úvěrů zajištěných rezidenční 
nemovitostí (dále jen „úvěrů“). Doporučení stanovilo kvantitativní limity 
ukazatele LTV i kvalitativní kritéria, jejichž dodržování by mělo zajistit, že 
úvěrové standardy budou odpovídat kritériím dostatečné přísnosti a obe-
zřetnosti.  

ČNB vyhodnotila plnění Doporučení ve druhé polovině loňského 
roku  
ČNB v loňské Zprávě uvedla, že bude plnění Doporučení pravidelně hod-
notit a že v případě identifikace zvýšených rizik bude připravena parame-
try jednotlivých doporučení zpřísnit. Za účelem zhodnocení vývoje objemu 
a rizikovosti nových úvěrů provádí ČNB šetření úvěrových charakteristik 
nově poskytnutých úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí. Podrobnější 
údaje za druhou polovinu roku 2015 umožnily první kontrolu dodržování 
kvantitativních i kvalitativních kritérií z Doporučení a sledování úvěrových 
charakteristik úvěrů označených v tomto Doporučení.  
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Limity pro hodnoty LTV nejsou plně dodržovány všemi bankami… 
Doporučení A udává, že instituce by neměly poskytovat úvěry s hodnotou 
ukazatele LTV (ukazatel loan-to-value, tj. poměr výše úvěru a hodnoty 
zajištění) vyšší než 100 %. Ve třetím i čtvrtém čtvrtletí 2015 však instituce 
úvěrů s LTV nad 100 % poskytly 4 % objemu všech nových úvěrů 
(Graf IV.16).37 Ve čtvrtém čtvrtletí 2015 Doporučení plně nedodržovalo 
deset institucí, tři z nich se pak podílely na nadlimitním objemu těchto 
úvěrů 95 %. Doporučení A také stanovuje, že podíl nových úvěrů 
s hodnotou LTV 90–100 % by neměl přesahovat 10 % objemu nově po-
skytnutých úvěrů v jednotlivých čtvrtletích. Podíl úvěrů s hodnotou LTV 
90–100 % se ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2015 meziročně snížil a dosáhl 
9 % všech nových úvěrů. Některé instituce však stanovenou 10% hranici 
překročily, přičemž objem jejich „nadlimitně“ poskytnutých úvěrů činil 
3 % všech nových úvěrů v každém čtvrtletí. Ve čtvrtém čtvrtletí limit ne-
plnilo osm institucí, tři z nich přitom představovaly 82 % nadlimitního 
objemu.  

… poskytování nezajištěných spotřebitelských úvěrů však 
nenasvědčuje obcházení těchto limitů institucemi poskytujícími 
zároveň úvěr zajištěný  
Doporučení A dále uvádí, že instituce nemají obcházet omezení hodnot 
ukazatele LTV souběžným poskytováním nezajištěných spotřebitelských 
úvěrů. Objem takových úvěrů poskytnutých od data platnosti Doporučení 
klientům se zajištěnými úvěry s hodnotami LTV 80–90 % a 90–100 % 
u téže instituce byl podle údajů poskytnutých bankami zanedbatelný. Ri-
ziko obcházení limitů LTV souběžným financováním se tak jeví jako nízké. 
Rizikovým faktorem však zůstává možnost, že dlužník získá k dofinanco-
vání hypotečního úvěru další nezajištěný úvěr u jiných finančních institucí. 

Rizika úvěrů s vyšším LTV může zvyšovat úroveň oceňování zástav  
Doporučení A dále specifikuje, že instituce by měly přistupovat obezřetně 
ke stanovení hodnoty zajištění pro účely výpočtu ukazatele LTV. Kromě 
jiného by měly brát v úvahu cyklickou pozici ekonomiky a případné nad-
hodnocení cen nemovitostí. ČNB se při vyhodnocování Doporučení zabý-
vá otázkou, zda vývoj zástavních hodnot odráží pouze vývoj cen nemovi-
tostí nebo také účelové jednání klientů bank či bank samotných. Za tímto 
účelem byly srovnány čtvrtletní údaje o průměrné výši úvěrů a hodnotách 
jejich zajištění. Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2015 rostly hodnoty zajištění 
pomaleji než výše úvěrů, ale rychleji než ceny nemovitostí.38 V kategoriích 
LTV 80–90 % a 90–100 %, u kterých existuje motivace zástavní hodnoty 
ovlivňovat, rostla průměrná zástavní hodnota meziročně zhruba o 10 %, 
průměrná výše úvěrů se pak zvyšovala o 13 %. Výsledky tedy lze chápat 
jako indikaci, že k účelovému stanovování zástavních hodnot může 
v některých případech docházet.  

 
37  Doporučení uvádí, že od výše zadlužení klienta pro výpočet LTV lze odečíst vklad stejného 

klienta u stejné instituce, pokud je tento vklad součástí zajištění k danému úvěru. Za hod-
notu zajištění úvěru byl proto pro vyhodnocení Doporučení uvažován součet hodnoty zajiš-
tění rezidenční nemovitostí, tak případně i dalšího typu zajištění uznatelného pro výpočet 
kapitálové přiměřenosti.  

38  Pokud ale ceny nemovitostí rostou rychleji než příjmy, roste zpravidla průměrná výše úvěru 
rychleji než ceny. 

Doporučení A: limity ukazatele LTV u nově 
poskytovaných úvěrů 

GRAF IV.16 

Rozdělení nových úvěrů podle LTV 
(osa x: LTV v %, osa y: podíl úvěrů v %)  

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF IV.17 

Rozdělení nových úvěrů podle LTI 
(osa x: LTI, osa y: podíl úvěrů v %)  
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Nižší úroveň příjmů představuje riziko u úvěrů s vysokým LTI 
a DSTI… 
Doporučení B říká, že instituce by měly při poskytování úvěrů obezřetně 
vyhodnocovat ukazatele schopnosti klienta splácet úvěr z vlastních zdrojů 
a stanovovat interní limity pro tyto ukazatele. Vhodnými ukazateli přitom 
mohou být např. ukazatele LTI (loan-to-income, tj. poměr výše úvěru 
a čistého ročního příjmu) nebo DSTI (debt service-to-income, tj. poměr 
měsíční splátky úvěru a čistého měsíčního příjmu). Z údajů o dříve poskyt-
nutých úvěrech vyplývá, že podíl úvěrů se selháním se s rostoucí hodno-
tou LTI zvyšuje. Za rizikové lze pak považovat úvěry s hodnotou LTI vyšší 
než 5 (dále jen „vysoké hodnoty LTI“).39 U ukazatele DSTI je to hodnota 
převyšující 40 % (dále jen „vysoké hodnoty DSTI“).40 Údaje o dříve po-
skytnutých úvěrech také ukazují, že nejvyšší podíl nesplácených úvěrů se 
týká skupiny klientů s čistými měsíčními příjmy do 25 tis. Kč (dále jen 
„nižší čisté příjmy“). Z údajů o nově poskytnutých úvěrech vyplývá, že 
podíl úvěrů s vysokými hodnotami LTI se ve druhé polovině roku 2015 
meziročně mírně zvýšil a dosáhl 45 % (Graf IV.17). Podíl nových úvěrů 
s vysokými hodnotami LTI a zároveň i DSTI dosáhl 11 % (Graf IV.18). 
33 % objemu úvěrů s těmito charakteristikami bylo přitom poskytnuto 
klientům s čistými měsíčními příjmy do 25 tis. Kč (Graf IV.22). Vysoká 
koncentrace těchto úvěrů u klientů s nižšími příjmy představuje zvýšené 
riziko jejich nesplácení v případě nepříznivého šoku. Nižší absolutní úro-
veň peněžních prostředků po odečtení nákladů spojených s nemovitostí 
totiž nemusí těmto klientům stačit k pokrytí ostatních nezbytných nákla-
dů, které jsou do určité míry fixní.   

… zesílené možností nepříznivého ekonomického vývoje… 
Doporučení B dále uvádí, že při poskytování nových úvěrů by instituce 
měly vyhodnocovat schopnost klienta splácet úvěr i při zhoršených pod-
mínkách. Vedle běžných životních nákladů typických pro domácnost kli-
enta i výdajů vyplývající ze všech jejích finančních závazků by měly uvažo-
vat také růst úrokových sazeb a možný pokles příjmů. Za takový 
nepříznivý scénář lze považovat např. nárůst úrokových sazeb o 3 p.b. 
a pokles příjmů o 30 % (např. při ztrátě příjmů jednoho ze dvou klientů, 
kteří o úvěr žádají společně, nebo získání zaměstnání s výrazně nižším 
platovým ohodnocením). Za předpokladu lineárního splácení jednotlivých 
úvěrů a po přidání 1 % z výše úvěru jako ročních nákladů na údržbu ne-
movitosti by náklady spojené s podkladovou nemovitostí v případě výše 
uvedeného nárůstu úrokových sazeb přesáhly 40 % čistých příjmů u po-
loviny nově poskytnutých úvěrů (Graf IV.19). Při současném poklesu pří-
jmů by se jejich podíl zvýšil na tři čtvrtiny. Zvýšenou rizikovost nových úvě-
rů indikuje také alternativní zátěžová simulace využívající údajů ČSÚ 
o průměrné výši nezbytných nákladů u domácností s hypotékou podle 
příjmových kategorií. Podíl nových úvěrů, u nichž by se klienti po odečtení 
splátek úvěru od příjmů dostali pod úroveň prostředků na pokrytí nezbyt-

 
39  Průměrná hodnota DSTI u úvěrů poskytnutých v druhé polovině roku 2015 s hodnotou LTI 

nad 5 byla 37 %. Průměrná výše nových úvěrů s LTI nad 5 byla více než 2,6 mil. Kč, prů-
měrný čistý měsíční příjem klientů žádajících o tyto úvěry necelých 44 tis. Kč. Tyto úvěry by-
ly poskytnuty s průměrnou splatností 28 let a úrokovou sazbou 2,2 %.  

40  DSTI ve výši 40 % odpovídá úvěru s LTI ve výši 5 za předpokladu úrokové sazby na úrovni 
5 % a splatnosti úvěru 20 let.    

Doporučení B: hodnocení schopnosti klienta 
splácet úvěr z vlastních zdrojů 

GRAF IV.18 

Rozdělení nových úvěrů podle DSTI  
(osa x: DSTI v %, osa y: podíl úvěrů v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF IV.19 

Podíl nových úvěrů s náklady spojenými s nemovitostí nad 
40 % příjmů v zátěži podle příjmů  
(osa x: čistý měsíční příjem v tis. Kč, osa y: podíl úvěrů v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Zátěž předpokládá nárůst úrokových sazeb o 3 p.b. a pokles příjmů o 30 %. Za 

náklady spojené s podkladovou nemovitostí uvažovány splátky jistiny úvěru, úro-
ků z úvěru a 1 % z výše úvěru jako roční náklady na údržbu nemovitosti.  
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ných nákladů, by představoval 11 % po šoku do úrokových sazeb a 52 % 
při souběžném poklesu příjmů (Graf IV.20). U klientů s nižšími čistými pří-
jmy by přitom takto rizikové úvěry představovaly 37, resp. 93 % jim po-
skytnutých úvěrů. U úvěrů poskytnutých s hodnotou DSTI nad 40 % by 
byl podíl těchto úvěrů 63, resp. 96 % (Graf IV.21). Zátěž použitá ve výše 
uvedených simulacích je velmi málo pravděpodobná a abstrahuje od 
možnosti, že domácnost klienta má více zdrojů příjmů. Zranitelnost úvě-
rujících institucí i domácností také částečně snižují převládající dlouhodo-
bější fixace úrokových sazeb (77 % nových úvěrů bylo ve druhé polovině 
roku 2015 poskytnuto s fixací 5 let nebo delší, viz část 2.4).   

... a četnějším výskytem u úvěrů s vyššími hodnotami LTV  
Dalším rizikovým faktorem je skutečnost, že nejvyšší podíl úvěrů 
s vysokými hodnotami LTI a zároveň i DSTI byl ve druhé polovině roku 
2015 zaznamenán u úvěrů v kategorii LTV 80–90 % (30 % objemu úvěrů 
s uvedenými charakteristikami; Graf IV.22). V této kategorii hodnot LTV 
se nachází také výrazně nejvyšší podíl úvěrů klientům se současně nižšími 
příjmy (28 % objemu úvěrů s uvedenými charakteristikami). Se zvyšující se 
hodnotou LTV přitom klesá pravděpodobnost, příp. míra pokrytí zůstat-
kové hodnoty jistiny prodejem zajištění v případě selhání dlužníka.  

  

GRAF IV.20 

Podíl potenciálně nesplácených nových úvěrů v zátěži podle 
příjmů 
(osa x: čistý měsíční příjem v tis. Kč, osa y: podíl úvěrů v %) 

 
Pramen:  ČSÚ, ČNB, výpočty ČNB  
Pozn.:  Zátěž předpokládá nárůst úrokových sazeb o 3 p.b. a pokles příjmů o 30 %. Za 

potenciálně nesplácené úvěry jsou uvažovány ty, u kterých by prostředky po ode-
čtení splátek úvěru od příjmů klesly pod úroveň prostředků na pokrytí nezbytných 
nákladů. Jako nezbytné náklady byly využity údaje ČSÚ o průměrné výši nezbyt-
ných nákladů u domácností s hypotékou podle příjmových kategorií.   
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GRAF IV.22 

Rozdělení nových úvěrů s vysokým LTI i DSTI podle LTV 
(osa x: LTV v %, osa y: podíl úvěrů v %)  

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Za vysoké považovány hodnoty nad 5 u LTI a nad 40 % u DSTI.  
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GRAF IV.21 

Podíl potenciálně nesplácených nových úvěrů v zátěži 
v jednotlivých kategoriích DSTI 
(osa x: DSTI v %, osa y: podíl úvěrů v %)  

 
Pramen:  ČSÚ, ČNB, výpočty ČNB  
Pozn.:  Zátěž předpokládá nárůst úrokových sazeb o 3 p.b. a pokles příjmů o 30 %. 

Za potenciálně nesplácené úvěry jsou uvažovány ty, u kterých by prostředky po 
odečtení splátek úvěru od příjmů klesly pod úroveň prostředků na pokrytí ne-
zbytných nákladů. Jako nezbytné náklady byly využity údaje ČSÚ o průměrné výši 
nezbytných nákladů u domácností s hypotékou podle příjmových kategorií.  
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GRAF IV.23 

Rozdělení nových úvěrů podle počtu let mezi poskytnutím 
a splacením 
(osa x: počet let, osa y: podíl úvěrů v %) 

 
Pramen:  ČNB 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0–6 7–13 14–20 21–27 28–32 nad 32

GRAF IV.24 

Rozdělení nových úvěrů podle různých hledisek a LTV 
(osa x: LTV v %, osa y: podíl úvěrů v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF IV.25 

Rozdělení nových úvěrů podle různých hledisek a LTI 
(osa x: LTI, osa y: podíl úvěrů v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF IV.26 

Rozdělení nových úvěrů podle různých hledisek a DSTI 
(osa x: DSTI v %, osa y: podíl úvěrů v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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Dlouhá průměrná doba splatnosti příznivě ovlivňuje DSTI 
Doporučení C říká, že délka splatnosti úvěru by neměla přesahovat hori-
zont ekonomické aktivity klienta či životnosti nemovitosti a zpravidla by 
neměla přesahovat 30 let. Průměrná doba splatnosti úvěrů poskytnutých 
ve druhé polovině roku 2015 činila 24 let a překrývala se tak 
s podstatnou částí celého období ekonomické aktivity klienta. Převážná 
většina nových úvěrů má být splacena do konce 32. roku od jejich po-
skytnutí (Graf IV.23).41 Existují ale i instituce, u kterých byl nezanedbatel-
ný podíl nových úvěrů poskytnut se splatností delší než 30 let.42 Dlouhá 
splatnost úvěrů snižuje roční dluhovou službu domácností. Řada úvěrů je 
však i přes dlouhou splatnost poskytována s vysokými hodnotami DSTI 
(11 % úvěrů se splatností kolem 30 let a vyšší bylo poskytnuto s hodno-
tou DSTI nad 40 %). Především tyto úvěry jsou přitom předmětem rizika 
nesplácení úvěru při případném zvýšení úrokových sazeb či snížení úrovně 
příjmů.      

Refinancované úvěry nesou rizikovější charakteristiky 
Doporučení D říká, že instituce by měly samostatně monitorovat vývoj 
úvěrového rizika u nových refinancovaných úvěrů s navýšením zůstatkové 
hodnoty jistiny o více než 10 % nebo 200 tis. Kč a srovnávat ho s vývo-
jem úvěrového rizika u úvěrů ostatních. Refinancované úvěry s daným 
navýšením zůstatkové hodnoty jistiny činily ve druhé polovině roku 2015 
zhruba 6 % objemu nových úvěrů a byly výrazně častěji poskytovány 
s hodnotou LTV nad 90 % a také vysokými hodnotami DSTI (Graf IV.24 
a Graf IV.26). To naznačuje potenciálně vyšší rizikovost těchto úvěrů.   

Zprostředkovatelé jsou dominantním zdrojem nových úvěrů 
Doporučení E sděluje, že instituce by měly samostatně monitorovat vývoj 
úvěrového rizika také u nových úvěrů sjednaných zprostředkovateli 
a srovnávat ho s vývojem úvěrového rizika u úvěrů ostatních. Prostřednic-
tvím zprostředkovatelů bylo ve druhé polovině roku 2015 poskytnuto 
60 % objemu nových úvěrů. Distribuce těchto úvěrů podle kategorií hod-
not LTV, LTI a DSTI je obdobná distribuci úvěrů poskytnutých přímo ban-
kami (Graf IV.24, Graf IV.25 a Graf IV.26). 

Úvěry na nákup nemovitosti k pronájmu nejsou prozatím 
významné 
Podle Doporučení F by měly instituce sledovat odděleně charakteristiky 
portfolia retailových úvěrů k financování vlastního bydlení a úvěrů k fi-
nancování rezidenční nemovitosti pro další pronájem. Úvěry druhého typu 
činily podle údajů poskytnutých bankami pouze 4 % objemu nových úvě-
rů. Výrazně častěji byly poskytovány s hodnotou LTV nižší než 80 % 
(Graf IV.24), podstatně více ale také s vysokými hodnotami LTI a DSTI 
(Graf IV.25 a Graf IV.26). Úvěry s velmi vysokými hodnotami DSTI (nad 
60 %) jsou přitom koncentrovány v kategorii měsíčních příjmů nad 
80 tis. Kč (78 % těchto úvěrů) a hodnot LTV do 70 % (90 % těchto úvě-
rů).  

 
41  Splátky mohou být z důvodu čerpání úvěru zahájeny i delší dobu po poskytnutí úvěru.  
42  Z důvodu uvedeného v přechozí poznámce pod čarou nelze u některých úvěrů z dat přesně 

stanovit, zda jejich splatnost převyšuje 30 let. 

Doporučení C: délka splatnosti úvěrů a průběh 
jejich splácení 

Doporučení D: přístup k navyšování výše úvěru 
při refinancování 

Doporučení E: poskytování úvěrů sjednaných 
zprostředkovateli 

Doporučení F: financování koupě nemovitosti 
určené k dalšímu pronájmu 
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Vyhodnocení plnění Doporučení dokumentuje rostoucí rizika 
u úvěrů s LTV 80–90 % 
Za účelem celkového posouzení vývoje rizik spojených s novými úvěry za-
jištěnými rezidenční nemovitostí byl sestaven indikátor rizikově váženého 
objemu nových úvěrů.43 Meziročně se tento rizikově vážený objem no-
vých úvěrů ve druhém pololetí loňského roku významně zvýšil u úvěrů 
s hodnotou LTV 80–90 % (Graf IV.27). V této kategorii hodnot LTV se 
také koncentrují úvěry s vysokými hodnotami LTI a DSTI, často u klientů 
s nižší úrovní příjmů. Jedná se zároveň o nejčastěji zastoupenou kategorii 
mezi nově poskytovanými úvěry (33 % objemu úvěrů poskytnutých ve 
druhé polovině 2015), ve které nejvíce vzrostla průměrná hodnota zajiš-
tění úvěrů. ČNB proto považuje za nezbytné Doporučení upravit zejména 
ve směru snížení maximálních hodnot LTV. 

Potenciálně narůstající rizika je nutné zohlednit ve zpřísnění a 
rozšíření Doporučení 
ČNB nehodnotí výše uvedená rizika jako akutní přehřívání trhu vedoucí 
k bezprostřednímu riziku pro finanční stabilitu. Hodnocení plnění Dopo-
ručení nicméně indikuje, že úvěrové standardy jsou vysoce uvolněné 
a u některých institucí mohou být přijímána významně zvýšená rizika. 
ČNB rovněž pozoruje, že prostředí velmi nízkých úrokových sazeb se začí-
ná projevovat na nárůstu zadluženosti obyvatelstva, včetně těch domác-
ností, které mají nižší a méně stabilní příjmy. ČNB upozorňuje také na 
skutečnost, že vnímaná výhodnost nákupu rezidenční nemovitosti na úvěr 
může být částečně iluzí. To platí v případě, kdy nízké úrokové sazby 
a měkčí úvěrové standardy přispívají k růstu cen nemovitostí, který se pak 
promítá do výše úvěrů nezbytných pro financování jejich nákupu. Růst 
cen rezidenčních nemovitostí zároveň nemusí mít zcela fundamentální 
základy (viz část 2.2). Konečným výsledkem může být nadměrný nárůst 
dluhu v relaci s příjmy a zranitelnost domácností vůči příjmovým a úroko-
vým šokům.  

Doporučení A se zpřísňuje   
S ohledem na hodnocení plnění Doporučení uvedené výše a riziko ná-
růstu nadhodnocení cen bytů se dosud doporučený maximální limit LTV 
ve výši 100 % snižuje od 1. 10. 2016 na 95 % a od 1. 4. 2017 na 90 %. 
Přechodné období umožňuje bankám upravit vnitřní procesy v oblasti ob-
chodu a řízení rizik. Stávající doporučený limit 10 % z objemu nově po-
skytnutých úvěrů v rozmezí hodnot LTV 90–100 % se mění na 10 % 
z objemu nově poskytnutých úvěrů v rozmezí hodnot LTV 85–95 % od 
1. 10. 2016. Následně se od 1. 4. 2017 limit stanoví na 15 % z objemu 
nově poskytnutých úvěrů v rozmezí hodnot LTV 80–90 %. ČNB bude zá-
roveň vyhodnocovat postupy bank při stanovení hodnoty zajištění 
u jednotlivých institucí jak z hlediska interních metodik, tak praxe.  

 
43  Indikátor rizikově váženého objemu nových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí vznikl 

vynásobením podílu úvěrů s LTI nad 5 výrazem (LTV + nadhodnocení cen odhadované 
ČNB) a objemem nových úvěrů v daných kategoriích LTV. Kombinuje tak informace o cha-
rakteristikách indikujících zvýšené riziko nesplácení úvěrů, zajištění úvěru s ohledem na ak-
tuální nadhodnocení cen nemovitostí odhadovaném ČNB (procentní rezerva, příp. nedosta-
tek hodnoty zajištění pro pokrytí stávající hodnoty jistiny při poklesu cen nemovitostí na 
rovnovážnou úroveň a realizaci zajištění; viz část 2.2) a objemu těchto úvěrů. 

GRAF IV.27 

Rizikově vážený objem nových úvěrů s nejvyššími hodnotami 
LTV  
(osa x: LTV v %, osa y: rizikově vážený objem úvěrů v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Rizikově vážený objem nových úvěrů vznikl vynásobením výrazu (LTV + nadhod-

nocení cen odhadované ČNB) podílem úvěrů s LTI nad 5 a objemem nových úvě-
rů v daných kategoriích LTV. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

80–90 90–100 nad 100

2H 2014 2H 2015



 
 

 

97 

 
4 MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKA 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016 
 

Doporučení F ohledně poskytování úvěrů na financování 
nemovitosti sloužící k pronájmu se rozšiřuje  
Institucemi vykázaný objem úvěrů na rezidenční nemovitosti určené 
k pronájmu je nízký, indikace z trhu však naznačují, že skutečný objem 
těchto transakcí je významně vyšší.44 Některé rizikové charakteristiky těch-
to úvěrů spolu s vývojem tržních cen vedou ČNB k rozšíření Doporučení F 
o doporučení zkvalitnit řízení rizik v této oblasti s ohledem na správné 
určení účelu úvěru. Instituce by měly za využití všech dostupných infor-
mací identifikovat, zda úvěr slouží k financování vlastnického bydlení ne-
bo jako investice. Pokud u investičního typu úvěru dochází k souběhu 
charakteristik s vyšší úrovní rizikovosti, měly by uplatňovat LTV 
v maximální výši 60 %. 

Ekonomická podstata úvěrových aktivit stavebních spořitelen je 
rozhodující pro posuzování plnění Doporučení 
Překlenovací úvěry stavebních spořitelen představovaly 54 % a 42 % nad-
limitního objemu úvěrů s LTV 90–100 %, resp. nad 100 %.45 Průměrná 
doba jejich splatnosti je však srovnatelná s dobou splatnosti úvěrů hypo-
tečních – u jednotlivých SS 14 až 29 let. Podle údajů ze šetření se překle-
novací úvěry od úvěrů hypotečních příliš neliší ani ve výši úrokových sazeb 
(ve druhé polovině 2015 dosahovala průměrná úroková sazba hypoteč-
ních a překlenovacích úvěrů 2,2 %, resp. 2,8 %). V porovnání s hypo-
tečními úvěry navíc překlenovací úvěry vykazují rizikovější charakteristiky 
(častější souběh úvěrů s vysokými hodnotami LTV a DSTI a také nižšími 
čistými příjmy). ČNB bude z tohoto důvodu úvěry poskytované stavebními 
spořitelnami  detailně analyzovat z hlediska jejich ekonomické podstaty, 
jakkoli některé odlišnosti v jejich obchodním modelu mohou vyplývat 
z legislativní úpravy stavebního spoření.  

ČNB vnímá zvýšená rizika schopnosti splácení klientů s nižší 
příjmovou úrovní 
S ohledem na významný podíl nových úvěrů poskytovaných klientům 
s nižší příjmovou úrovní připraví ČNB zavedení kvantitativních doporučení 
pro hodnoty LTI a DSTI nejpozději od roku 2018. Tento záměr je 
v souladu se zákonem o úvěru pro spotřebitele, který je nyní v legislativ-
ním procesu, konkrétně s částí týkající se posuzování úvěruschopnosti 
žadatele o úvěr. Závazné limity LTV, LTI a DSTI jsou využívány v řadě zemí 
EU. Podle údajů ESRB byl limit LTV aplikován prostřednictvím předpisů 
různé míry právní závaznosti a v různých formách ke konci roku 2015 
v 16 zemích EU, limit LTI/DSTI v 9 členských zemí. Ke konci roku 2015 
byla regulace těchto limitů zakotvena v zákoně o úvěrech na bydlení na 
Slovensku.  

 
44  Některé komerční zdroje hovoří až o 15 % úvěrů.   
45  Stavební spořitelny vykázaly v šetření jako nové zajištěné úvěry pouze úvěry překlenovací 

a ze stavebního spoření. 
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Legislativní zakotvení kvantitativních částí Doporučení je prioritou 
ČNB 
ČNB bude usilovat v souladu s doporučeními ESRB46 o legislativní zakot-
vení pravomoci stanovovat limity LTV, LTI, DSTI a případně dalších riziko-
vých parametrů u úvěrů na bydlení.47 Jako nejvhodnější se jeví zákon 
o úvěru pro spotřebitele. Umožnil by aplikovat pravidla jednotně na celý 
trh úvěrů na bydlení a vyhnout se tak riziku přelévání úvěrů k nebankov-
ním poskytovatelům. Pravomoci ČNB v dané oblasti by měly preventivní 
charakter. Měly by umožnit ČNB účinně reagovat na vznikající rizika, kte-
rá mohou pro finanční instituce i spotřebitele vznikat z přílišného rozvol-
ňování úvěrových standardů. Alternativou by byla razantní opatření 
v oblasti kapitálu institucí, která by mohla být z národohospodářského 
hlediska nákladnější. 

ČNB je připravena využít i další nástroje 
V případě urychlování úvěrového růstu a zvyšování systémových rizik mů-
že být nezbytné přistoupit k uplatnění i dalších nástrojů v oblasti kapitálo-
vých požadavků. Patří k nim zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy 
(viz část 4.2.2) nebo případné využití dodatečných kapitálových požadav-
ků prostřednictvím Pilíře 2 nebo kapitálové rezervy ke krytí systémového 
rizika.  

4.3.2  RIZIKOVÉ VÁHY ÚVĚRŮ NA BYDLENÍ ZAJIŠTĚNÝCH 
REZIDENČNÍ NEMOVITOSTÍ A JEJICH MOŽNÉ ZVÝŠENÍ PODLE 
CRR 

Dlouhodobý růst úvěrů na bydlení zajištěných rezidenční nemovitostí, je-
ho zrychlující se dynamika a významný podíl na celkovém objemu úvěrů 
představují zdroj systémového rizika pro český bankovní sektor. V této 
situaci je nezbytné posoudit, zda situace nezakládá potřebu využití regu-
latorních nástrojů zaměřených na úroveň rizikových vah (RV) nemovitost-
ních expozic.  

Vedle mikroobezřetnostních jsou k dispozici tři 
makroobezřetnostní nástroje… 
Možnosti regulace RV lze v zásadě rozdělit na dvě skupiny. Do první se 
řadí mikroobezřetnostní nástroje, které lze aplikovat na jednotlivé banky. 

 
46  ESRB doporučuje členským státům, aby ve spolupráci s makroobezřetnostními orgány hod-

notily, zda makroobezřetnostní nástroje, které přímo ovládají či mají pravomoc doporučit je 
makroobezřetnostním orgánům, postačují k účinnému a hospodárnému plnění konečného 
cíle makroobezřetnostní politiky. A pokud toto hodnocení ukáže, že dostupné nástroje ne-
postačují, aby ve spolupráci s vnitrostátními makroobezřetnostními orgány zvážily, zda by 
makroobezřetnostní orgány neměly přímo ovládat či mít pravomoc doporučit další makro-
obezřetnostní nástroje (Doporučení ESRB o průběžných cílech a nástrojích makroobezřet-
nostní politiky ze dne 4. dubna 2013 (ESRB/2013/1). Podrobněji je toto doporučení rozpra-
cováno rovněž v preambuli směrnice 2014/17/EU, o smlouvách o spotřebitelském úvěru na 
nemovitosti určené k bydlení (MCD), zejména v bodech 55 a 56 preambule. V bodě 55 
preambule MCD je mj. uvedeno: „Členské státy by měly mít možnost k těmto nebo dalším 
kritériím a k metodám posuzování úvěruschopnosti spotřebitele vydat další pokyny, napří-
klad stanovením limitů na poměr úvěru k hodnotě nemovitosti nebo na poměr úvěru k pří-
jmům,…“. Tato diskrece zatím nebyla v ČR využita. 

47  Toto doporučení obsahuje i článek 11 závěrečné zprávy mise Mezinárodního měnového 
fondu z roku 2016. Podrobněji viz dokument Czech Republic: Concluding Statement of the 
2016 Article IV Mission dostupný na webové stránce www.imf.org. 

http://www.imf.org/
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Patří mezi ně posuzování přiměřenosti zachycení úvěrového rizika pomocí 
interních přístupů (CRD čl. 101) a možnost použití opatření v oblasti do-
hledu u bank s podobnými profily rizika (CRD čl. 103). Do druhé skupiny 
náleží makroobezřetnostní nástroje, které lze využít plošně pro všechny 
banky. Regulace CRR je definuje v článcích 124 a 164 a jejich uplatnění je 
v pravomoci dohledové autority. Týkají se RV a ztrátovosti ze selhání 
(LGD) u nemovitostních expozic. Makroobezřetnostní autorita dále může 
v případě růstu makroobezřetnostních nebo systémových rizik využít 
ustanovení článku 458 CRR.48 

Článek 124 umožňuje u bank používajících standardizovaný přístup pro 
měření úvěrového rizika (STA) upravit minimální hranice RV v případě, že 
RV úvěrů na bydlení ve výši 35 % neodpovídá realizovaným ztrátám, bu-
doucímu vývoji nemovitostního trhu, případně jiným rizikům v oblasti fi-
nanční stability. Toto opatření bylo různým způsobem aplikováno v Lu-
cembursku, Irsku nebo Velké Británii. 

Článek 164 umožňuje u bank používajících interní modely pro měření 
úvěrového rizika (IRB) upravit minimální hranici LGD pro IRB banky, a to 
po vyhodnocení úrovně realizovaných ztrát a doložení nedostatečné 
úrovně LGD k zajištění finanční stability v budoucnosti. Článek 164 využi-
lo Norsko, které zvýšilo RV u hypotečních úvěrů stanovením minimální 
hranice LGD ve výši 20 %. 

Účinek opatření dle článků 124 a 164 se u obou skupin bank liší. Článek 
124 upravuje přímo minimální hranici RV shodně pro všechny STA banky. 
Článek 164 nastavuje u IRB bank shodné minimální hranice LGD, které se 
ve výsledné RV projeví odlišně podle výše pravděpodobnosti selhání (PD). 
Úroveň RV je potom vyšší u bank s rizikovějším profilem úvěrového port-
folia, ale může být ovlivněna i konzervativněji nastavenou výší PD. 

Článek 458 umožňuje reagovat na vznikající makroobezřetnostní nebo 
systémové riziko různými opatřeními. Patří mezi ně i nastavení minimální 

 
48  Podmínky aplikace čl. 124 a 164 prozatím uvádí konzultační dokument publikovaný 

6. 7. 2015 na webových stránkách EBA. Jeho verze však není konečná, a proto se podmín-
ky mohou měnit. Lze navíc předpokládat, že podmínky aplikace těchto nástrojů budou 
sloužit pouze jako nezávazná doporučení. Podmínky aplikace čl. 458 jsou uvedeny 
v nařízení CRR. 

TAB. IV.6 

Vybrané ukazatele vztahující se k vývoji na nemovitostním trhu 
(v %) 

  BE SE LU UK IE SK CZ AT IT FI FR DE NL EE PT ES 

Objem hypotečních úvěrů (2010=100) 171 161 147 128 70 207 137 133 128 128 124 113 109 104 89 84 

Ceny nemovitostí (2010=100) 109 138 126 125 99 104 105 132 86 107 101 118 90 156 94 75 

Price to income (2010=100) 105 114 112 107 93 93 98 117 87 96 96 116 83 117 95 74 

Price to rent (2010=100) 101 120 116 106 87 102 93 108 82 98 93 121 76 82 85 74 

Zadlužení domácností k HDP 59 84 57 86 74 30 31 51 43 67 57 54 111 17 78 69 

Pramen:  ECB, OECD, Eurostat, BIS 
Pozn.:  Pozice na barevné škále pro danou zemi udává relativní úroveň rizik spojených s příslušným ukazatelem (zelená nižší, červená vyšší) s ohledem na jeho hodnoty u ostatních zemí. Data týkající se objemu 

hypotečních úvěrů jsou uvedena ke konci roku 2015, ceny nemovitostí a zadlužení domácností k HDP jsou uvedeny k 3. čtvrtletí 2015 (zadlužení domácností je v případě Estonska a Slovenska ke konci 
roku 2014), ukazatele price to income a price to rent k 2. čtvrtletí 2015 (v případě Belgie ke konci roku 2014 a v případě Německa k 1. čtvrtletí 2015). 
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úrovně RV, a to pro STA i IRB banky. Makroobezřetnostní autorita však 
musí doložit existenci systémového rizika a také to, že mikroobezřetnostní 
nástroje (CRD čl. 101 a 103), makroobezřetnostní nástroje (CRR čl. 124 
a 164) ani kapitálové rezervy (CRD čl. 133 a 136)49 nedokáží daná rizika 
dostatečně omezit. Využití opatření dle článku 458 je věcně i administra-
tivně vysoce náročné a vyžaduje projednání v řadě orgánů EU. Toto opat-
ření prozatím využívá pouze Belgie, kde udržují od roku 2014 o 5 p.b. 
zvýšené RV u rezidenčních nemovitostí pro IRB banky.50 

… podmínky pro jejich využití je v ČR nyní obtížné naplnit  
Tab. IV.6 ukazuje vybrané ukazatele vztahující se k nemovitostnímu trhu 
v ČR a zemích EU. První část je věnována pěti zemím, které přijaly přímá 
opatření k zvýšení RV, druhá část zemím, které dosud podobná opatření 
nepřijaly. 

Vyjma Irska, kde na přelomu let 2007 a 2008 splaskla bublina na nemovi-
tostním trhu, došlo od roku 2010 u všech zemí z první skupiny k růstu 
objemu hypotečních úvěrů i určitému nárůstu cen nemovitostí při relativ-
ně vysokém zadlužení domácností. K relativně vysokému nárůstu objemu 
hypotečních úvěrů došlo od roku 2010 i v ČR. Úroveň ostatních ukazatelů 
využitelných pro účely posouzení možnosti uplatnění výše uvedených 
článků CRR neindikuje zvýšená rizika:   

• Ztrátovost úvěrů na bydlení51 zajištěných rezidenční nemovitostí 
s RV na úrovni 35 % by se měla pohybovat u STA bank do 1,5 %. 
V ČR se ztrátovost u všech STA, ale i IRB bank a stavebních spořite-
len nachází výrazně pod touto hranicí.  

• RV jsou u  IRB bank obecně nižší než u STA bank (viz část 3.1). RV 
u hypotečních úvěrů domácích IRB bank patří v evropském srovnání 
k nejvyšším, jejich absolutní úroveň však za vysokou označit nelze. 
Během posledních dvou let setrvávaly kolem úrovně 28 % a ke kon-
ci roku 2015 meziročně poklesly o 0,9 p.b. na 26,7  %.52 Úroveň PD 
a tedy i RV u IRB bank v rozhodující míře ovlivňuje výše LTV 
(Graf IV.28). Ukazatel LTI má pouze omezený dopad. To je dáno 
skutečností, že určitá výše minimálního příjmu je obecným měřítkem 
úvěruschopnosti klienta, avšak na výši PD nemá LTI významný vliv. 

 
49  Články 133 (rezerva ke krytí systémového rizika, KSR) a 136 (proticyklická kapitálová rezer-

va, CCyB) CRD se v této analýze nezabýváme, neboť se nejedná o nástroje regulující výši 
RV, ale kapitálové rezervy.  

50  RV hypotečních úvěrů se u belgických bank pohybují po zahrnutí 5% přirážky dle článku 
458 kolem 15 %. Důvod takto nízkých RV může být ten, že Belgie již poměrně dlouhou 
dobu nezažila krizi na trhu nemovitostí. Modely proto nemusí odrážet skutečnou pravdě-
podobnost selhání (PD) a ztrátovost ze selhání (LGD). 

51  Ztrátovost značí procentní vyjádření podílu očekávaných ztrát z úvěrů selhaných 
v posledních šesti měsících a celkových expozic zajištěných nemovitostí v ČR. Výše limitní 
úrovně je prozatím stanovena v konzultačním dokumentu publikovaném 6. 7. 2015 na 
webových stránkách EBA. 

52  Jedná se o vážený průměr za celý bankovní sektor, kde vahami jsou celkové objemy retailo-
vých expozic zajištěných rezidenčními nemovitostmi.  

GRAF IV.28 

Rizikové váhy z úvěrů na bydlení dle výše LTV a LTI 
k 31. 12. 2015 
(osa x: LTI v %; osa y: rizikové váhy v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Jedná se o průměrné rizikové váhy retailových úvěrů zajištěných nemovitostmi 

(non-SME) u vybraných bank, které se účastní společných zátěžových testů ČNB. 
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TAB. IV.7 

Kritéria aplikace makroobezřetnostních opatření a jejich 
naplnění 

  čl. 124 čl. 164 čl. 458 

Realizovaná ztrátovost 
bez  

evidence 
rizika 

bez  
evidence 

rizika 
- 

Stabilita  
nemovitostního trhu 

střední 
evidence 

rizika 

střední 
evidence 

rizika 

střední 
evidence 

rizika 

RV - 
bez 

evidence 
rizika 

bez  
evidence 

rizika 

LGD - 
nízká 

evidence 
rizika 

- 

Posouzení využitelnosti 
ostatních opatření - - 

bez 
evidence 

rizika 

Doporučení pro aktivaci Ne Podmíněně Ne 

Pramen:  ČNB 
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• Domácí IRB banky vykazují LGD kolem 25 %.53 Šetření ČNB o mí-
rách výtěžnosti úvěrů se selháním z dubna 2015 (Šetření) indikuje, 
že tato úroveň LGD byla dosud dostačující. Nepříznivý scénář mak-
rozátěžových testů (viz část 3.2) ovšem předpokládá LGD kolem 
úrovně 40 %. V případě jeho naplnění by byla současná úroveň LGD 
nedostatečná.  

Tab. IV.7 shrnuje podmínky aplikace makroobezřetnostních opatření 
i jejich naplnění.  Úroveň RV je v současnosti v kontextu EU relativně vy-
soká, nastavení parametrů PD a LGD převážně obezřetné a současná ztrá-
tovost expozic nízká. Rizika na nemovitostním trhu rostou, ale stále je 
nelze označit za nadměrná. Uplatnění některého z uvedených makroobe-
zřetnostních nástrojů tedy není v současné situaci odůvodnitelné. Zároveň 
ovšem nelze pominout, že analýza založená na prezentovaných ukazate-
lích je pouze dílčí a neumožňuje dostatečně postihnout všechna potenci-
ální systémová rizika. 

4.3.3  RIZIKA SPOJENÁ S POSKYTOVÁNÍM ÚVĚRŮ ZAJIŠTĚNÝCH 
KOMERČNÍ NEMOVITOSTÍ 

Aktivita na trzích komerčních nemovitostí se zvyšuje…  
Vysoká poptávka českých i zahraničních investorů po komerčních nemovi-
tostech v ČR vytváří potenciál pro nadhodnocování cen v některých seg-
mentech trhu (viz část 2.2). Třebaže část této poptávky je financována ze 
zahraničí a z nebankovních zdrojů, může se zvyšovat riziko spojené 
s expozicemi vůči těmto segmentům i u bank v ČR. Vzhledem k signálům 
o zvýšené aktivitě na trhu komerčních nemovitostí, rychle rostoucímu ob-
jemu úvěrů k financování nákupu těchto nemovitostí a nedostatku granu-
lárních dat ze standardních výkazů přistoupila ČNB k realizaci výběrových 
šetření ohledně nových úvěrů zajištěných komerční nemovitostí54 poskyt-
nutých ve druhé polovině roku 2014 a v roce 2015. Do šetření byly zahr-
nuty nové úvěry na investici do stávajících komerčních nemovitostí i jejich 
výstavbu.55  

… a s ní se zvyšuje také poptávka po úvěrech na financování jejich 
nákupu… 
Podle údajů z výběrového šetření se objem nových úvěrů zajištěných ko-
merční nemovitostí ve druhé polovině roku 2015 meziročně zvýšil o 17 %  
(Graf IV.29). Největší objem úvěrů byl poskytnut na investice do kancelář-
ských a maloobchodních nemovitostí a výstavbu rezidenčních nemovitos-
tí. Největší meziroční nárůst byl zaznamenán u úvěrů na investice do kan-
celářských nemovitostí, největší meziroční pokles pak u úvěrů na investice 
do nemovitostí logistických a průmyslových.     

… přičemž může docházet k uvolňování úvěrových standardů 
Více než 35 % úvěrů pokrytých šetřením bylo poskytnuto s hodnotou LTV 
vyšší než 70 % (Graf IV.30). U kancelářských nemovitostí představoval 

 
53  Dvě z bank však mají LGD pod úrovní 15 %. 
54  Výběrové šetření se týkalo osmi bank pokrývajících k 30. 6. 2015 zhruba 70 % trhu.  
55  Za komerční nemovitost byly považovány i rezidenční developerské projekty.  

GRAF IV.30 

Rozdělení nových úvěrů podle kategorie LTV a segmentu 
zajištění  
(osa x: LTV v %, osa y: podíl úvěrů v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF IV.31 

Rozdělení nových úvěrů podle kategorie DSCR a segmentu 
zajištění 
(osa x: DSCR v %, osa y: podíl úvěrů v %) 

 
Pramen:  ČNB  
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GRAF IV.29 

Objem nových úvěrů zajištěných komerční nemovitostí  
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
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podíl takových úvěrů více než 60 %. Přes 40 % úvěrů ze šetření bylo dále 
poskytnuto s hodnotou ukazatele krytí dluhové služby (debt service 
coverage ratio56, DSCR) do 1,2, kterou lze považovat za spíše nízkou 
(Graf IV.31). Nejvyšší podíl takových úvěrů byl u projektů na výstavbu re-
zidenčních nemovitostí, a to opět více než 60 %. Vyšší rizikovost úvěrů 
poskytnutých s vyšší hodnotou LTV zároveň není často kompenzována 
vyšší hodnotu DSCR. Podíl úvěrů ze šetření s LTV nad 70 % a DSCR do 
1,2 představoval 24 % produkce oslovených bank. U kancelářských ne-
movitostí a rezidenčních developerských projektů se jednalo o 35, resp. 
27 % nově poskytnutých úvěrů (Graf IV.32). Souběh těchto charakteristik 
zvyšuje riziko spojené s těmito úvěry, neboť nemovitost sloužící jako zá-
stava je u těchto úvěrů zpravidla také jediným zdrojem příjmů k jejich 
splácení. Případný pokles cen nemovitostí doprovázený poklesem příjmů 
v jednotlivých segmentech by se tak mohl snáze projevit zvýšenou mírou 
selhání a současně také nižší výtěžností při následné realizaci zástav 
v těchto segmentech. 

Nejvyšší rizika byla identifikována u úvěrů na financování 
kancelářských nemovitostí a rezidenčních developerských projektů  
Za účelem komplexního posouzení rizikových charakteristik u nových úvě-
rů zajištěných komerční nemovitostí byl využit indikátor rizikovosti těchto 
úvěrů. Tento ukazatel vznikl za použití údajů o výši LTV a DSCR v jednotli-
vých kategoriích, zvážených podílem úvěrů v těchto kategoriích.57 
Ze srovnání tohoto indikátoru napříč segmenty komerčních nemovitostí 
se jako potenciálně nejvíce rizikové jeví úvěry na financování kancelář-
ských nemovitostí (Graf IV.33). Podobně rizikové mohou být z tohoto 
hlediska také nové úvěry na financování logistických a průmyslových ne-
movitostí a rezidenčních developerských projektů. Rizikovost úvěrů zajiš-
těných kancelářskými nemovitostmi a rezidenčními developerskými pro-
jekty může dále zvyšovat vysoká neobsazenost kancelářských nemovitostí 
a možné nadhodnocení nabídkových cen bytů v Praze (viz část 2.2) Nao-
pak nízká a dále klesající neobsazenost snižuje rizikovost úvěrů zajiště-
ných logistickými a průmyslovými nemovitostmi. Přesné posouzení rizik 
spojených s trhem komerčních nemovitostí je nicméně obtížné kvůli 
značnému vlivu poptávky ze zahraničí, o které neexistuje dostatek do-
stupných údajů. 

Ztrátovost současného portfolia úvěrů zajištěných komerční 
nemovitostí u bank se pohybuje na nízkých úrovních 
Články 124 a 164 CRR upravují (podobně jako pro expozice zajištěné re-
zidenční nemovitostí, viz část 4.3.2) možnost využití preferenčních riziko-
vých vah pro úvěry zajištěné komerční nemovitostí ve výši 50 % pro STA 
banky, resp. minimální výše LGD na úrovni 15 % pro IRB banky. Podmín-
kou využití preferenčních rizikových vah STA bankami má být podle návr-

 
56  Ukazatel debt service coverage ratio je definován jako poměr výše příjmů plynoucí z nemo-

vitosti sloužící jako zajištění a roční dluhové služby klienta související s daným úvěrem.  
57  Indikátor rizikovosti nových úvěrů zajištěných komerční nemovitostí je váženým průměrem 

napříč sdruženou distribucí ukazatelů LTV a převrácených hodnot ukazatele DSCR. Vyšší 
hodnoty tohoto indikátoru znamenají vyšší rizikovost poskytovaných úvěrů. Vyšší hodnoty 
DSCR znamenají naopak nižší rizikovost těchto úvěrů. Z toho důvodu byly ke konstrukci in-
dikátoru využity obrácené hodnoty ukazatele krytí dluhu. 

GRAF IV.32 

Podíl úvěrů s LTV nad 70 % a DSCR do 1,2 podle segmentu 
zajištění 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Kancelářské Logistické a
průmyslové

Maloobchodní Rezidenční

GRAF IV.33 

Indikátor rizikovosti nových úvěrů zajištěných komerční 
nemovitostí podle segmentu zajištění 
(průměr = 100) 

 
Pramen:  ČNB  
Pozn.:  Indikátor rizikovosti nových úvěrů zajištěných komerční nemovitostí vznikl za 

použití údajů o výši LTV a DSCR v jednotlivých kategoriích, vážených podílem 
úvěrů v těchto kategoriích. 
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hu regulatorních technických standardů ztrátovost58 úvěrů do úrovně 
2 %. Přiměřenost využití minimální výše LGD IRB bankami má být podle 
tohoto návrhu vyhodnocována na základě minulé a očekávané ztrátovosti 
z úvěrů zajištěných komerční nemovitostí a dále také s ohledem na rizika 
pro finanční stabilitu. Agregátní úroveň ztrátovosti českého bankovního 
sektoru z úvěrů zajištěných komerční nemovitostí u STA i IRB bank dosa-
hovala ke konci roku 2015 0,4 % a byla tak výrazně pod touto hranicí. 
Vzhledem k tomu ČNB nemá možnost přistoupit ke zvýšení preferenčních 
rizikových vah u STA bank, resp. minimálního LGD u IRB bank. 

  

 
58  Ztrátovost značí procentuální vyjádření podílu ztrát a celkových expozic. Výše limitní úrovně 

je prozatím stanovena v konzultačním dokumentu publikovaném 6. 7. 2015 na webových 
stránkách EBA. 
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4.4  MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKA A REGULATORNÍ 
PROSTŘEDÍ V EU 

4.4.1  MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKA V EU 

Makroobezřetnostní autority zemí EU v současnosti využívají převážně 
nástroje pro zajištění plnění zprostředkujících cílů spočívajících ve snaze 
zabránit nežádoucí motivaci a omezit nadměrný růstu úvěrů. V aplikaci 
makroobezřetnostních nástrojů jsou aktivnější země stojící mimo eurozó-
nu.59 Tab. IV.8 shrnuje jejich aplikaci k lednu 2016 ve sledovaných evrop-
ských zemích (EU a Norsko).60 

V oblasti omezení nežádoucí motivace je využívána zejména rezerva ke 
krytí systémového rizika. Ta slouží ve většině případů stejně jako v ČR 
k omezení rizik spojených s působením domácích systémově významných 
bank. Její sazba u sledovaných zemí činí maximálně 3 %. Některé 
z členských zemí již identifikovaly globálně systémově významné instituce 
(G-SVI), nenulovou rezervu pro tyto instituce ovšem žádná z nich v před-
stihu nezavedla. Identifikované G-SVI začnou naplňovat kapitálovou re-
zervu v průběhu letošního roku. Plné výše odpovídající jejich systémové 
významnosti by měla rezerva dosáhnout do roku 2019. Členské země 
byly do konce roku 2015 povinny identifikovat jiné systémově významné 
instituce (J-SVI). Učinila tak i ČNB (viz část 4.2.3). Kapitálovou rezervu pro 
J-SVI stanovily autority pouze v některých zemích. 

Bezpečnostní kapitálovou rezervu zavedla většina členských zemí včetně 
ČR na maximální úrovni. Zbývající ji budou naplňovat do konce roku 
2018. V souvislosti s vývojem úvěrového trhu dochází v některých zemích 
k uplatnění proticyklické kapitálové rezervy (CCyB). Povinnost stanovit 
tuto rezervu mají členské země od začátku roku 2016. V rámci sledova-
ných evropských zemí zavedly nenulovou sazbu rezervy vedle ČR 
(viz část 4.2.2) také ve Švédsku, Norsku a Velké Británii. Regulace přitom 
zavádí automatické uznávání sazby CCyB mezi členskými státy EU do 
úrovně 2,5 % (viz část 4.4.2).  

Další opatření pro omezení nadměrného růstu úvěrů se v současnosti za-
měřují na nemovitostní trh. Jsou aplikována zejména na expozice vůči 
rezidenčním nemovitostem. Lze je rozdělit na opatření zvyšující odolnost 
bankovních institucí, a to pomocí regulace úrovně rizikových vah, a opat-
ření posilující odolnost dlužníků stanovením limitů rizikových charakteris-
tik expozic – LTV, LTI nebo DSTI (viz část 4.3). Nejvyužívanějším opatřením 
je nastavení horní hranice LTV. Ta je v některých případech doplňována 
limitem LTI, případně DSTI. Mezi ostatní často využívané nástroje vztahují-
cí se k nemovitostnímu trhu patří nastavení maximální doby splatnosti 
úvěrů na bydlení, a to většinou v délce 30 let, respektive požadavek na 
splácení jistiny úvěrů. 

 

 
59  Viz např. Macroprudential Bulletin, Issue 1/2016, zveřejněný na webové stránce ECB, nebo  

Review of Macroprudential Policy in the EU in 2015, March 2016, zveřejněný na webové 
stránce ESRB.  

60  ESRB (2016): National measures in the EU/EEA notified to the ESRB, or of which the ESRB is 
aware, and that are of macro-prudential interest (January 2016), 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/html/index.en.html. 
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ČNB sleduje činnost zahraničních makroobezřetnostních autorit, přístup 
k posuzování rizik a přijímaná opatření. Zabývá se i jejich možnými přes-
hraničními dopady v souvislosti s rámcem vzájemného uznávání makroo-
bezřetnostních opatření (viz část 4.4.2).  

Současná úroveň kapitálových rezerv, celkových kapitálových požadavků 
i dalších nástrojů je v ČR nastavena podle vývoje cyklických i strukturál-
ních parametrů domácího úvěrového trhu. Kapitálové rezervy odrážející 
systémovou významnost bank jsou v některých evropských zemích nasta-
veny na vyšší úrovni než v ČR, ale pouze u bank, které jsou v relaci s HDP 
příslušné země mnohem větší než ty v ČR. Některé země na rozdíl od ČR 
zavedly opatření cílená na zvýšení rizikových vah hypotečních úvěrů. Rizi-
kové váhy však v těchto zemích zůstávají i po aplikaci těchto opatřeních 
na úrovni nižší než v ČR. Proticyklickou kapitálovou rezervu v současnosti 
nastavují na nenulové úrovni pouze ty evropské země, ve kterých rychle 
rostou ceny rezidenčních nemovitostí a v nichž převládá vysoká zadluže-
nost domácností (Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie). Její zave-
dení však zvažují v dalších zemích, ve kterých dochází podobně jako v ČR 
pouze k urychlení úvěrové dynamiky. 

4.4.2  ZAJIŠŤOVÁNÍ RECIPROCITY 
MAKROOBEZŘETNOSTNÍCH OPATŘENÍ 

Makroobezřetnostní politika nemůže být v prostředí jednotného finanční-
ho trhu EU prováděna příslušnou národní autoritou izolovaně. Její opat-
ření jsou automaticky uplatňována na instituce založené podle národního 
práva. Nemusí se však vztahovat např. na pobočky zahraničních bank 
v příslušné zemi a zahraniční banky poskytující služby na území dotčené-
ho členského státu přímo. Zároveň mohou ovlivňovat aktivity domácích 
institucí v jiných členských zemích, nejčastěji prostřednictvím jejich zahra-
ničních poboček. Důsledkem této situace může být uplatňování různých 
makroobezřetnostních požadavků vůči stejnému typu expozice v daném 
členském státě v závislosti na právní formě a sídle poskytovatele finanč-
ních služeb. To může vést k oslabení působení makroobezřetnostní politi-
ky národních autorit a obcházení jejich opatření formou přeshraničního 
průsaku a regulatorní arbitráže. Jako příklad lze uvést situaci, kdy by ná-
rodní autorita zavedla omezující podmínky pro poskytování určitého typu 
úvěru, přičemž v reakci na to by tento typ úvěrů začal být ve zvýšené míře 
poskytován pobočkami zahraničních bank za původních podmínek.  

Dílčím řešením tohoto rizika je vzájemné přeshraniční uznávání národních 
makroobezřetnostních opatření (reciprocita). Stávající evropský legislativní 
rámec obsahuje různou míru závaznosti reciprocity. Některá opatření ji 
mají stanovenu závazně, jiná umožňují reciprocitu dobrovolnou. Pro ně-
která opatření však reciprocita není nijak upravena (Tab. IV.9).    

Dosavadní zkušenosti ukazují, že uplatňovaná národní makroobezřet-
nostní opatření jsou dobrovolně uznávána pouze zřídka.61 ESRB proto 

61  Blíže viz internetové stránky ESRB: 
https://www.esrb.europa.eu/national_policy/html/index.en.html 

TAB. IV.9 

Úprava reciprocity v evropském legislativním rámci 

Makroobezřetnostní  
opatření 

Právní základ 
daného opatření 

Reciprocita dle 
práva EU 

Regulace rizikových vah  
pro STA banky 124 CRR Povinná 

Regulace rizikových vah  
pro IRB banky 164 CRR Povinná 

Proticyklická kapitálová 
rezerva 

130, 135–140 CRD IV Povinná  
do výše 2,5 % 

Rezerva ke krytí  
systémového rizika 

133–134 CRD IV Dobrovolná 

Vnitrostátní opatření  
makroobezřetnostní povahy 458 CRR Dobrovolná 

Rezerva pro jiné systémově 
významné instituce 131 CRD IV Není upravena 

Opatření Pilíře II 103 CRD IV Není upravena 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  STA banky využívají k řízení úvěrového rizika standardizovaného přístupu 

a nastavují tak rizikovou váhu jednotlivých expozic podle hodnot daných legisla-
tivou. IRB banky používají ke stanovení rizikové váhy interní modely. 

https://www.esrb.europa.eu/national_policy/html/index.en.html
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připravila návrh obecného rámce pro dobrovolnou reciprocitu. Zásadní 
motivací pro vznik tohoto rámce je zajištění účinnosti makroobezřetnost-
ních opatření, pro která není reciprocita povinně požadována legislativ-
ním rámcem. Z tohoto pohledu lze pak makroobezřetnostní opatření čle-
nit podle významu pro reciprocitu do dvou hlavních skupin. První se týkají 
opatření reagujících na cyklická nebo strukturální rizika vznikající 
v národní ekonomice a v tomto případě je očekávání reciprocity silné. 
Do druhé patří opatření, která reagují na rizika týkající se jedné nebo více 
bank v národním bankovním systému. V tomto případě musí být potřeba 
reciprocity pečlivě posouzena. Systematický přístup k reciprocitě podle 
povahy makroobezřetnostního nástroje shrnuje Graf IV.34.  

Ústřední postavení v rámci pro reciprocitu má ESRB (Graf IV.35). Té ná-
rodní makroobezřetnostní autority zasílají oznámení o novém opatření, 
jehož součástí je žádost o reciprocitu spolu s odůvodněním její potřebnos-
ti. ESRB oznámení posoudí a vydá závěrečné doporučení. To je oznámeno 
makroobezřetnostním autoritám EU, které buď doporučení učiní právně 
závazným automaticky, nebo tak učiní až po vyhodnocení vhodnosti 
uplatnění (v závislosti na národním právním rámci v této oblasti).62 Vzhle-
dem k dobrovolnosti institutu reciprocity mají členské státy právo doporu-
čení odmítnout, nicméně jsou v tom případě povinny odmítnutí zdůvodnit 
(tzv. zásada „comply or explain“). V případě uplatnění doporučení je ná-
rodní autorita zodpovědná za další komunikaci vůči finančním institucím 
v příslušné zemi.  

ČNB od června tohoto roku zveřejňuje v příslušné sekci svých interneto-
vých stránek63 informace o opatřeních uznaných či zamítnutých v rámci 
dobrovolné reciprocity. Dobrovolné uznávání totiž nebude automatické, 
jak navrhuje dokument ESRB. ČNB bude posuzovat významnost a rele-
vanci doporučovaných opatření pro finanční instituce a finanční trh v ČR. 
V budoucnosti může být tento přístup revidován v důsledku případného 
přijetí rozšířeného legislativního rámce EU v rámci revize CRD, jak dopo-
ručuje ESRB.

4.4.3  ÚKOLY ČNB V OBLASTI ŘEŠENÍ KRIZE NA FINANČNÍM TRHU 

ČNB je podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním 
trhu orgánem řešení krize (resolution authority) v ČR. ČNB tímto záko-
nem od 1. ledna 2016 mimo jiné získala výlučnou pravomoc pro pláno-
vání řešení krize bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými pa-
píry.64 Jedním z hlavních cílů nového rámce řešení krize je zajistit rychlé 
a efektivní řešení případného selhání institucí s minimálním rizikem pro 
finanční stabilitu za současného zachování jejich případných systémově 
důležitých funkcí.  

62  Pro snížení administrativní náročnosti na národní úrovni doporučuje ESRB úpravu národ-
ních legislativ tak, aby umožňovala automatickou reciprocitu doporučení ESRB. To by posí-
lilo účinnost rámce a snížilo administrativní zátěž na národní úrovni. Do budoucna by reci-
procita měla být podpořena standardizací makroobezřetnostních opatření a rozšířením 
stávajícího legislativního rámce CRD/CRR. 

63  Blíže internetové stránky ČNB, část Finanční stabilita – Makroobezřetnostní politika. 
64  Blíže viz www.cnb.cz/cs/reseni_krize_FT/index.html. 

GRAF IV.34 

Členění makroobezřetnostních nástrojů podle významu pro 
reciprocitu 

Pramen:  ESRB, úprava ČNB 
Pozn.:  Schéma znázorňuje členění nástrojů makroobezřetnostní politiky v kontextu 

zejména dobrovolné reciprocity. Opatření, která podléhají povinné reciprocitě, 
mohou být obecně zařazena do kategorie I. 
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K tomuto účelu slouží jak plánování, v jehož rámci ČNB pro banky a 
ostatní instituce zpracovává plány řešení krize, tak způsob financování 
řešení krize. V návaznosti na nová pravidla byl zřízen Fond pro řešení kri-
ze, do kterého všechny příslušné instituce přispívají, a který je 
při případném řešení krize jedním ze široké palety harmonizovaných ná-
strojů a postupů, které má ČNB k dispozici. 

Procesy a nástroje pro řešení krize jsou primárně zaměřeny na jednotlivé 
instituce. Mají však také systémové dopady. Ty budou v několika nejbliž-
ších letech souviset zejména s požadavky na tvorbu tzv. způsobilých zá-
vazků, v menší míře pak s příspěvky do Fondu pro řešení krize. 

Požadavky na tvorbu způsobilých závazků (eligible liabilities) se odvíjí od 
jednoho z nejdůležitějších nástrojů řešení krize, kterým je rekapitalizace 
z vnitřních zdrojů (bail-in).65 Tento nový nástroj má za cíl přenést náklady 
a ztráty plynoucí z krize určité instituce na její akcionáře nebo věřitele 
a minimalizovat tak výdaje na řešení krize z veřejných rozpočtů. Aby však 
mohla být rekapitalizace z vnitřních zdrojů účinně proveditelná, musí mít 
instituce dostatek závazků, které v případě krize ČNB instituci nařídí 
zkonvertovat nebo odepsat.  

Účelem způsobilých závazků je tedy zajistit dostatečnou kapacitu pro ab-
sorbování ztrát a případnou rekapitalizaci instituce v selhání právě tak, 
aby v rámci řešení krize nedošlo k narušení finanční stability, přerušení 
poskytování systémově důležitých funkcí či využití veřejných prostředků. 
Minimální požadavek na výši způsobilých závazků (MREL) stanoví jednotli-
vým institucím ČNB s ohledem na jejich strategii pro řešení krize. Jeho 
výše prozatím není známa, neboť výklad legislativy a standardů není do-
sud v EU zcela sjednocený. Lze předpokládat, že u institucí s malým sys-
témovým významem se bude požadovaná úroveň MREL blížit aktuálně 
požadované kapitálové přiměřenosti a bude primárně sloužit 
k absorbování ztrát. V případě systémově významných institucí pak může 
s ohledem na hledisko rekapitalizace požadavek na MREL dosáhnout 
úrovně i dvojnásobku požadované kapitálové přiměřenosti. Na splnění 
této nové povinnosti budou mít banky čas do konce roku 2019.  

Systémový dopad příspěvku do Fondu pro řešení krize by neměl být příliš 
významný, protože současně s jeho zavedením dochází k poklesu pří-
spěvku do Fondu pojištění vkladů. To je dáno tím, že současná výše aktiv 
ve Fondu pojištění vkladů už přesahuje minimum podle směrnice, a Ga-
ranční systém finančního trhu tak nadále do Fondu pojištění vkladů vybírá 
pouze „udržovací příspěvek“. To samozřejmě platí v případě, že Fond 
pojištění vkladů nebude muset vyplácet náhrady vkladů. 

Souhrnně se dá konstatovat, že z uvedených dopadů nového rámce pro 
řešení krize (příspěvek do fondů pro řešení krize, plány řešení krize a způ-
sobilé závazky) to bude právě předpis způsobilých závazků MREL, který 
nejvíce ovlivní chování a obchodní modely bank. 

65  Podrobněji viz Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015, Box 7, str. 100–104.  
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4.4.4  DISKUZE O ZMĚNĚ REGULATORNÍHO PŘÍSTUPU 
KE SVRCHOVANÝM EXPOZICÍM 

ČNB se v předchozích dvou Zprávách o finanční stabilitě podrobně zabý-
vala regulací svrchovaných expozic. Vzhledem k významu těchto expozic 
v bilancích domácích finančních institucí se jedná o jedno z jejích priorit-
ních témat. V návaznosti na zprávu ESRB zveřejněnou na jaře loňského 
roku66 byla k této problematice na úrovni Hospodářského a finančního 
výboru67 zřízena pracovní skupina, jejímž členem je i ČR.68 Tato pracovní 
skupina má za úkol prezentovat v roce 2016 návrhy na případné změny 
v zacházení se svrchovanými expozicemi v regulaci finančního sektoru EU, 
zejména pak bankovního sektoru. Podobná pracovní skupina byla zřízena 
v rámci Basilejského výboru pro bankovní dohled. Její zprávu a návrhy lze 
očekávat nejdříve v roce 2017.  

V dosavadní diskuzi zemí EU převládá názor, že státní dluhopisy není 
možné nepodmíněně považovat za aktiva s nulovým rizikem. Argumentu-
je se především tím, že úzká vazba mezi bankami a vládami skrze svrcho-
vané expozice se v průběhu finančních krizí může stát zdrojem jejich zesi-
lování. Členské země však nejsou jednotné v názoru, jakým způsobem 
regulaci svrchovaných expozic upravit. Diskuzi komplikují odlišné dopady 
navrhovaných změn na jednotlivé ekonomiky EU, které jsou důsledkem 
rozdílů ve fundamentech souvisejících se svrchovaným rizikem jednotli-
vých zemí (výše vládních dluhů, měny emisí státních dluhopisů apod.). 
Neshody se týkají i samotné definice svrchovaných expozic a zvláště pak 
rozsahu sdílení svrchovaných úvěrových i likviditních rizik mezi jednotli-
vými členskými zeměmi eurozóny.  

Variant navrhovaných změn v regulaci bank (CRR/CRD IV) je několik. 
V rámci Pilíře 1 je diskutováno zavedení limitů na držený objem svrchova-
ných expozic, zavedení nenulových rizikových vah nebo jejich kombinace. 
V diskuzi je však i návrh zachování současného regulatorního rámce 
v Pilíři 1, případně posílení dohledové pravomoci v rámci Pilíře 2 a trans-
parence bank podle Pilíře 3.  

Zavedení nepřekročitelných limitů koncentrace na držbu dluhopisů kon-
krétní vlády ze strany jednotlivých bank podporují některé země eurozó-
ny. Z jejich pohledu jsou velké expozice bank vůči vlastním vládám vý-
znamným zdrojem systémového rizika. Část zemí podporujících zavedení 
těchto limitů proto zejména na počátku diskuze požadovala uplatnit na 
svrchované expozice vůči konkrétnímu emitentovi limit 25 % kapitálu, 
tj. stejný limit, jaký je uplatňován na expozice vůči soukromým subjektům. 
Tímto způsobem by se dalo účinněji bránit systémovým krizím, jež mají 
původ v materializaci svrchovaného rizika, nebo alespoň snižovat jejich 
intenzitu. Při nízkých úrovních expozic by byl totiž kapitál banky schopen 

66  ESRB report on the regulatory treatment of sovereign exposures, březen 2015.  
67  Jedná se o poradní orgán Rady EU, který má podporovat koordinaci politik členských států 

nezbytných pro fungování vnitřního trhu. 
68  Zástupce za ČR je expert Ministerstva financí ČR. Jeho působení v pracovní skupině je pod-

porováno experty ČNB. 
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pokrýt veškerá rizika pramenící ze svrchovaných expozic nebo alespoň 
jejich významnou část.  

Vzhledem k již značně naakumulovaným svrchovaným expozicím 
v bilancích bank napříč zeměmi EU je však i ze střednědobého pohledu 
zavedení takového opatření problematické. Předběžné dopadové studie 
indikují, že nastavení limitu na úrovni 25 % kapitálu by znamenalo, že 
banky v celé EU by v souhrnu musely „realokovat“ držbu státních dluho-
pisů převyšující 16 % veřejného dluhu (cca 2 bil. EUR).69 Zčásti by mohlo 
dojít k přerozdělení prostřednictvím nákupů ze strany těch bank, jejichž 
držba státních dluhopisů se v současnosti nachází pod tímto limitem. I za 
tohoto velmi optimistického předpokladu70 by však část přebytečné držby 
musela být přemístěna do jiných typů finančních institucí EU nebo mimo 
finanční sektor EU. Je pravděpodobné, že již oznámení takového záměru 
by mohlo vést k výrazným výkyvům na finančních trzích, které by mohly 
mít značný dopad do ekonomické aktivity v EU. Dalším silným argumen-
tem proti tvrdým limitům na nízkých úrovních je úloha kvalitních státních 
dluhopisů při řízení rizika bilanční likvidity bank. Likviditní požadavky 
v současné regulaci bank EU implikují, že by banky měly mít svou likvidní 
rezervu složenou právě z vysoce kvalitních státních dluhopisů v měně, 
v jaké převažují její závazky (viz část 3.3). Případná změna regulace úvěro-
vých či koncentračních rizik spojených se svrchovanými expozicemi by 
neměla být s regulací likvidity v konfliktu. V návaznosti na kvantifikaci 
dopadů a potenciálních rizik spojených s velmi nízkými limity koncentrace 
začali v průběhu letošního roku jejich původní zastánci připouštět stano-
vení limitů na vyšších úrovních, než je 25 %.  

ČR v dosavadních diskuzích vždy podporovala názor, že zachování stávají-
cí regulace umožňuje pohlížet na státní dluhopisy jako na bezriziková ak-
tiva a přehlížet tak evidentní rizika s nimi spojená. ČNB proto podporuje 
návrhy, které směřují k omezení úvěrového rizika v Pilíři 1, tj. zavedení 
nenulových rizikových vah pro svrchované expozice. ČNB rovněž souhlasí 
s tím, že regulace by měla zohlednit riziko koncentrace svrchovaných ex-
pozic, a to např. růstem rizikové váhy pro expozice nad určité prahové 
úrovně. Tento přístup je ostatně již součástí interní metodiky ČNB pro 
řízení koncentrace svrchovaných expozic v rámci Pilíře 2.71 ČNB však 
striktně odmítá zavedení limitů na koncentraci na jakékoliv úrovni. Důvo-
dů je několik. Vyšší koncentrace domácího vládního dluhu v bilancích 
českých finančních institucí je částečně přirozená, neboť český finanční 
sektor je ve srovnání s finančním sektorem jiných zemí EU relativně ma-
lý.72 Navíc kvalitními státními dluhopisy emitovanými v české koruně jsou 

69  Dopad tohoto opatření na ČR by byl v relativním měřítku dokonce vyšší. Domácí bankovní 
sektor by byl nucen „realokovat“ přes 29 % veřejného dluhu ČR, což by představovalo 
85 % jejich držby a téměř 11 % celkových aktiv.  

70  Státní dluhopisy jednotlivých zemí EU nejsou v praxi dokonalými substituty. Banky napří-
klad v rámci řízení svých rizik nemusí být ochotné nakoupit státní dluhopisy nižší úvěrové 
kvality. 

71  Blíže viz Zprávu o finanční stabilitě 2014/2015, Box 6, str. 92–94 nebo internetové stránky 
ČNB, složka Finanční stabilita. 

72  Podíl aktiv finančního sektoru na HDP je v ČR přibližně 158 %, zatímco v zemích západní 
Evropy je to nejméně 240 % (IT). Běžně však dosahuje více než 300 % (FR 372 %, DE 
395 %, IE 2010 %). 
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téměř výhradně státní dluhopisy ČR. Ty jsou tak v současné době pro 
banky působící v ČR nezastupitelným nástrojem pro řízení likviditního rizi-
ka. 

ČNB bude i nadále v diskuzi v rámci pracovní skupiny podporovat umír-
něné návrhy regulace reflektující specifické postavení státních dluhopisů 
na finančním trhu. Zároveň bude prosazovat pozici, že banky musí mít 
dostatečný prostor pro držbu kvalitních státních dluhopisů v domácí mě-
ně pro řízení své likvidity, a odmítat návrhy s disproporčně negativními 
dopady na státy EU mimo eurozónu. Rovněž nelze přijmout regulaci, kte-
rá by narušila financování států s nepříznivými dopady na finanční stabili-
tu a hospodářský růst.  

4.4.5  REGULATORNÍ ZMĚNY PŘIPRAVOVANÉ 
BASILEJSKÝM VÝBOREM 

Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) se v uplynulém roce zabýval 
mimo jiné návrhy změn v mezinárodním regulatorním rámci s cílem zvýšit 
konzistenci a porovnatelnost výpočtu kapitálových požadavků. Důležité 
jsou z pohledu finanční stability zejména návrhy, týkající se úprav stan-
dardizovaného (STA) a modelového (IRB) přístupu k řízení úvěrového rizi-
ka a pákového poměru.  

V prosinci 2015 byl uveřejněn druhý konzultační dokument upravující STA 
přístup.73 Hlavním záměrem zůstává nahradit částečně vliv externích ra-
tingů na výši rizikových vah hodnocením rizika pomocí vybraných riziko-
vých indikátorů (viz ZFS 2014/2015, str. 81). Oproti prvnímu konzultač-
nímu dokumentu z prosince 2014 je připuštěno ponechání vlivu externích 
ratingů u expozic vůči bankám a podnikům. Dále se například změnilo 
doporučení ohledně rizikových indikátorů využitelných pro stanovení rizi-
kové váhy u úvěrů na bydlení. Byla také navržena vyšší riziková váha 
v případě úvěrů, které jsou spláceny ze zdrojů plynoucích z financované 
nemovitosti a sloužící též jako zajištění.  

V březnu 2016 byl uveřejněn konzultační dokument k revizi IRB přístu-
pu.74 Ten obsahuje návrh na vynětí možnosti využívat IRB přístup u vybra-
ných typů expozic – vůči bankám, jiným finančním institucím, velkým 
korporacím, akciím a specializovanému úvěrování. Rizikové váhy (resp. 
kapitálové požadavky) u těchto typů expozic by měly být stanoveny na 
základě STA přístupu, tedy za použití obecně platných pravidel bez vlivu 
interních modelů. Odůvodněním této změny je obtížnost stanovení statis-
ticky spolehlivých hodnot pravděpodobnosti selhání (PD) a ztrátovosti ze 
selhání (LGD) u daných portfolií. IRB přístup by měl být nadále používán 
u portfolií s vysokým počtem individuálních expozic, které umožňují spo-
lehlivější modelové stanovení rizikových vah. U některých typů expozic 

73  Bank for International Settlements (2015): Revisions to the Standardised Approach for 
credit risk – second consultative document, prosinec 2015.  

74  Bank for International Settlements (2016): Reducing variation in credit risk-weighted assets 
– constraints on the use of internal model approaches – consultative document, březen
2016. 
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(vybrané korporátní a retailové expozice) by však mělo dojít k nastavení 
dolní hranice parametrů PD a LGD. U ostatních typů expozic, kde žádná 
přímá omezení určena nejsou, se navrhuje stanovit proměnné, které by 
banky využívaly pro výpočet jednotlivých parametrů modelu vstupujících 
do rovnice pro výpočet rizikových vah.  

Zatímco tedy navrhované změny u STA přístupu vedou k větší citlivosti 
rizikových vah na vývoj rizik, u IRB přístupu směřují k ukončení využití in-
terních modelů pro určitá portfolia a omezení variability modelového pří-
stupu stanovením závazných pravidel. Doporučení tak vedou k určité 
konvergenci obou přístupů. Konečná podoba návrhů změn v oblasti pří-
stupů k řízení úvěrového rizika by měla být k dispozici do konce roku 
2016.  

V případě pákového poměru BCBS vydal konzultační materiál, který ob-
sahuje změny v metodice stanovení výše celkových expozic a minimální 
úrovně požadavku na pákový poměr.75 Návrhy úprav výše celkových ex-
pozic se koncentrují zejména v revizích metod stanovení výše derivátů pro 
účely výpočtu pákového poměru a úpravě konverzních faktorů stanovují-
cích vliv podrozvahy na celkové expozice. Dále je nově doporučeno sta-
novit vyšší minimální požadavek na pákový poměr pro globální systémově 
významné instituce oproti ostatním institucím. Pro bližší informace o vý-
znamu pákového poměru a jeho komplementárním vztahu s kapitálovým 
poměrem viz tematický článek Role pákového poměru v kapitálové regu-
laci bankovního sektoru v této Zprávě.  

 
75  Bank for International Settlements (2016): Revisions to the Basel III leverage ratio frame-

work – consultative document, duben 2016. 




