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2.1 MAKROEKONOMICKÉ A FINANČNÍ PROSTŘEDÍ 

Oživení ve vyspělých ekonomikách včetně eurozóny zůstává křehké. Kvůli 
přetrvávajícím protiinflačním rizikům pokračuje ECB i další centrální banky 
v Evropě v uvolňování měnových podmínek. Úvěrová dynamika v eurozó-
ně vykazuje známky oživení, napříč jednotlivými zeměmi však zůstává stá-
le velmi odlišná. Hospodářský růst v některých rozvíjejících se ekonomi-
kách dále zpomaluje, což společně s vysokým podílem zadluženosti v cizí 
měně a nízkými cenami komodit vytváří v některých zemích rizika z hle-
diska schopnosti obsluhy dluhů. Růst české ekonomiky a uvolněné měno-
vé podmínky se odráží ve zrychlené dynamice úvěrů soukromému sekto-
ru. Uvolněné měnové podmínky se projevují i v dalším poklesu výnosů 
českých státních dluhopisů, které se propadly do záporných hodnot 
i v delších splatnostech. Rostoucí podíl nerezidentů na držbě českých 
státních dluhopisů se při nízké likviditě jejich trhu může stát zdrojem zra-
nitelnosti domácího finančního sektoru. Hlavními riziky pro domácí eko-
nomiku však zůstává potenciální obnovení recese a nestabilita finančních 
trhů v eurozóně. 

2.1.1 VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

Hospodářské oživení vyspělých ekonomik zůstává křehké… 
V eurozóně zůstal v roce 2015 hospodářský růst slabý a v jednotlivých 
členských zemích rozdílný. Prognózy vývoje HDP pro letošní i příští rok 
počítají s relativně mírným růstem kolem 1,5 % v Německu i v eurozóně 
jako celku. Americká ekonomika naopak navázala v první polovině roku 
2015 na silné oživení z předchozího roku. Podle předběžných údajů1 však 
došlo v posledním čtvrtletí 2015 v USA i v řadě vyspělých ekonomik včet-
ně asijských ke zpomalení růstu HDP. Výhledy hospodářského růstu pro 
letošní rok se v návaznosti na tyto údaje v některých vyspělých zemích 
zhoršovaly.2 Globální hospodářský růst je tak nadále vystaven řadě nejis-
tot.3 

… a měnové podmínky delší dobu uvolněné
Na robustní data z reálné ekonomiky (především z trhu práce) reagoval 
Fed v prosinci 2015 zvýšením měnověpolitické sazby o 0,25 p.b., poprvé 
od roku 2008. Ve zpřísňování měnových podmínek zejména z důvodu 
nejistoty ohledně trvalejšího oživení americké reálné ekonomiky prozatím 
nepokračoval a jeho současná komunikace formuje očekávání pozvolněj-
šího zpřísňování jeho měnové politiky. Existují i obavy, že výraznější růst 
dolarových úrokových sazeb může mít negativní dopad na globální tržní 

1  MMF (2016): World Economic Outlook, duben. 
2  Dynamika ekonomiky eurozóny se podle těchto výhledů v letošním roce přiblíží dynamice 

ekonomiky USA, příští rok se však od ní vlivem zrychlení americké ekonomiky opět vzdálí 
na rozdíl 0,8 p.b. Japonsko dále pro letošní rok čeká růst již jen lehce nad 0,5 % s nepatr-
ně se snižujícími výhledy. 

3  Blíže viz ČNB (2016): Globální ekonomický výhled, březen 2016. 

GRAF II.1 

Pohyb swapových výnosových křivek ve vybraných 
ekonomikách 
(osa x: tenor; osa y: výnos v %) 

Pramen:  Bloomberg L.P. 
Pozn.:  Výnosové křivky jsou odvozeny z mezibankovních sazeb se splatností do 6 měsí-

ců a dále ze swapových sazeb denominovaných v měně příslušné oblasti. 
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GRAF II.2 

Pohyb vládních výnosových křivek ve vybraných ekonomikách 
(osa x: tenor; osa y: výnos v %) 

Pramen:  Bloomberg L.P. 
Pozn.:  Výnosové křivky jsou odvozeny z výnosů generických státních dluhopisů. Pro EA 

použity německé státní dluhopisy. 
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GRAF II.3 

Výnosy pětiletých státních dluhopisů vybraných zemí 
(v %) 

Pramen  Thomson Reuters, Bloomberg L.P., výpočty ČNB 
Pozn.:  Jádro EA tvoří AT, BE, DE, FR, NL. Periferii tvoří ES, IE, IT, PT, SI. Skandinávii 

představují DK, FI, SE. Údaj pro skupinu zemí je prostým průměrem výnosů. Řady 
jsou vyhlazeny pětidenním klouzavým průměrem. (1) ohlášení QE ECB 
22. 1. 2015, (2) spuštění QE ECB 9. 3. 2015, (3) zasedání FOMC 29. 4. 2015 
a konečný termín pro renegociaci podmínek pomoci Řecku, (4) počátek propadu 
na šanghajské burze 12. 6. 2015, (5) dohoda s Řeckem o novém záchranném 
programu 13. 7. 2015, (6) snížení depozitní sazby ECB 3. 12. 2015, (7) zvýšení 
hlavní měnověpolitické sazby Fedu 17. 12. 2015, (8) další snížení měnověpolitic-
kých sazeb ECB a úprava jejích programů QE 10. 3. 2016. 
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rizikové prémie a mohl by se projevit vyšší volatilitou úrokových sazeb, 
měnových kurzů či cen aktiv. Očekávání spíše delšího období velmi níz-
kých sazeb je patrné i z dalšího posunu dlouhého konce dolarové výnoso-
vé křivky směrem dolů (Grafy II.1 a II.2). 

Měnové podmínky zůstávají v eurozóně uvolněné bez náznaku jejich 
zpřísnění do konce roku 2017. V prosinci 2015 a dále březnu 2016 při-
stoupila ECB ke snížení měnověpolitických sazeb. Základní úroková sazba 
byla nastavena na 0 % a depozitní sazba na -0,40 %. Vedle toho došlo 
k rozšíření programu kvantitativního uvolňování. Měsíční objem odkupo-
vaných instrumentů byl od dubna 2016 navýšen z dřívějších 60 mld. EUR 
na 80 mld. EUR a nově se nakupují i korporátní dluhopisy s ratingem 
v investičním pásmu. Dále byl ohlášen nový program dlouhodobých refi-
nančních operací (tzv. TLTRO II) se čtyřletou splatností, přičemž první 
z těchto operací se spustí v červnu 2016. Eurové výnosové křivky v reakci 
na oznámení opět poklesly po celé délce (Grafy II.1 a II.2) a u vládních 
výnosových křivek zemí jádra eurozóny a Skandinávie (DK, FI, SE) lze nyní 
pozorovat záporné hodnoty až do splatností 5–8 let (Grafy II.3 a II.4). 
V rámci programu nákupu aktiv ECB4 představují státní dluhopisy zemí 
eurozóny přibližně 70 % nakoupeného objemu instrumentů. U řady zemí 
s relativně nižším zadlužením již tvoří odkoupené dluhopisy významnou 
část státního dluhu (Tab. II.1).  

Nízké výnosy aktiv jsou zdrojem tržních rizik 
Nízké úrokové sazby u bankovních produktů a velmi nízké výnosy státních 
dluhopisů vytváří podněty pro přijímání rizik na trzích rizikovějších aktiv. 
V důsledku toho může docházet k nárůstu cen některých aktiv nad úrov-
ně odpovídající dlouhodobému vývoji ekonomických fundamentů. 
Z globálního hlediska zůstávají jedním z možných zdrojů systémového 
rizika vysoké ceny na trzích korporátních dluhopisů v kombinaci 
s poklesem jejich rizikových prémií. Výnosová rozpětí u amerických i ev-
ropských rizikových podnikových dluhopisů se od počátku loňského roku 
zvýšila, přesto však zůstávají na poměrně nízkých úrovních (Graf II.5). Ten-
to vývoj nemusí indikovat ani tak nízkou úroveň rizik jako spíše sníženou 
schopnost trhů příslušná rizika ocenit. Náhlá korekce cen dluhopisů (např. 
v reakci na negativní ekonomické zprávy či zesílení geopolitických rizik) by 
mohla být prohloubena nízkou tržní likviditou dluhopisových trhů. Kvůli 
vysoké korelaci řady aktiv by mohlo dojít k nákaze ostatních trhů a ná-
sledným významným tržním ztrátám. 

Účinnost měnové politiky ECB může snižovat přetrvávající vysoké 
zadlužení 
Jednou z překážek pro obnovení stabilního hospodářského růstu je 
v některých zemích eurozóny přetrvávající vysoké zadlužení soukromého 
sektoru, které je často doprovázeno výrazným zadlužením vlády 
(Graf II.6). To může oslabovat účinnost nekonvenčních nástrojů měnové 
politiky ECB5 a zároveň vyvolávat potřebu prodlužování období velmi níz-

 
4  www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html  
5  ČNB (2015): Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015, s. 21–22. 

GRAF II.4 

Pokles výnosů státních dluhopisů ve vybraných zemích 
(výnosy podle splatnosti v letech) 

 
Pramen:  Bloomberg L.P., výpočty ČNB 
Pozn.: První z dvojice sloupců značí údaje k 1. 6. 2015, druhý údaje k 1. 4. 2016. Na 

svislé ose jsou barevně klasifikovány výnosy pro splatnosti 1 až 10 let do jedné ze 
čtyř kategorií podle výše výnosu. 
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TAB. II.1 

Podíl odkoupené části státních dluhopisů v rámci 
kvantitativního uvolňování ECB 
(v %; k 1. 4. 2016) 

Stát Podíl odkoupené části 
na eurové emisi státu 

Kapitálový 
klíč ECB 

Dluh 
k HDP 

Pětiletý 
výnos 

LU 24,6  0,3 21,4 -0,24 

LT 20,0  0,6 42,7 0,44 

PT 19,9 (8,8) 2,5 129,0 1,78 

SK 19,6  1,1 52,9 -0,22 

LV 18,0  0,4 36,4 0,05 

GR 17,7 (17,7) 2,9 176,9 8,90 

IE 14,9 (7,2) 1,6 93,8 -0,01 

SI 14,2  0,5 83,2 0,28 

FI 11,9  1,8 63,1 -0,20 

ES 10,8 (2,8) 12,6 99,2 0,33 

DE 10,1  25,6 71,2 -0,33 

Pramen:  ECB, Bloomberg L.P., výpočty ČNB 
Pozn.:  Údaj v závorce značí část odkoupenou v rámci programu SMP ukončeného 

v červnu 2014, která doposud zůstává v bilanci ECB. Kapitálový klíč představuje 
podíl jednotlivých zemí na kapitálu ECB, který určuje složení nákupů státních CP 
v rámci QE ECB. Dluh k HDP ke konci roku 2015. Zařazeny země, jejichž podíl od-
koupené části převyšuje 10 %. 

http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html
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kých úrokových sazeb. Ty na jedné straně podporují domácí poptávku, na 
straně druhé se ale mohou odrážet v dalším zvýšení zadluženosti soukro-
mého sektoru i nárůstu cen nemovitostí. Tento vývoj nemusí být 
z dlouhodobého hlediska udržitelný.6 Velmi nízké úrokové sazby zároveň 
mohou přispívat k poskytování nových úvěrů s horší kvalitou, resp. vyšší 
rizikovostí.7 Obnovení recese by pak vedlo k nárůstu úvěrových ztrát, kte-
ré by zkomplikovaly stále neukončený proces stabilizace bilancí bank. 

Úvěrová dynamika zůstává v jednotlivých zemích eurozóny vysoce 
odlišná 
Meziroční tempa růstu stavu úvěrů domácnostem se pohybují v rozmezí 
od -4 % v Irsku až do 13 % na Slovensku. U úvěrů nefinančním podni-
kům je tento rozdíl ještě znatelnější – od -15 % na Maltě až po 8 % 
v Estonsku.8 Za agregátním pohledem, který naznačuje oživování úvěrové 
dynamiky eurozóny (Graf II.7), se tak skrývají značné rozdíly me-
zi jednotlivými zeměmi. Nízká tempa růstu a v některých zemích i abso-
lutní poklesy stavu úvěrů poskytnutých soukromému sektoru indikují rizi-
ko vzniku dlouhodobě deflačního trendu. Společně s dalším poklesem 
úrokových sazeb z nových bankovních úvěrů (Graf II.8) tento vývoj zna-
telně posiluje význam preventivních makroobezřetnostních politik na ná-
rodní i nadnárodní úrovni. 

Hospodářský růst v rozvíjejících se ekonomikách zpomaluje… 
V roce 2015 se snížila tempa růstu HDP v rozvíjejících se ekonomikách 
(EME) včetně Číny. Následně došlo ke snížení výhledů pro letošní a příští 
rok.9 To se společně s očekáváním nárůstu sazeb na amerických trzích 
odrazilo ve značném odlivu kapitálu z těchto zemí. Zatímco zpomalení 
hospodářského růstu vytváří tlaky na schopnost splácet současný dluh, 
odliv kapitálu může přispět k nárůstu nákladů na jeho potenciální budou-
cí refinancování. Rostoucí náklady na obsluhu dluhu mohou vést 
v některých zemích k úvěrovým selháním a značným ztrátám investorů.10 

… což společně s vysokým podílem dluhu v cizí měně a nízkými 
cenami komodit vytváří tlak na důležitá odvětví ekonomiky 
Zadluženost nefinančního sektoru EME v poměru k HDP se v roce 2015 
vyšplhala na více než 170 %, na čemž se významně podílely především 
nefinanční podniky (cca 100 %), z menší části vláda (cca 40 %) a domác-
nosti (cca 30 %). Protože řada velkých podniků je vlastněna státem, může 

 
6  Shirakawa, M. (2015): Debate on deflation and the role of “nominal anchor“, prezentace 

na sympoziu o inflačních očekáváních, Federal Reserve Bank of Minneapolis, 30. 3. 2015. 
7  Může docházet k negativním jevům spojeným s nadměrným přijímáním rizik ze strany bank 

i soukromého sektoru. Blíže viz např. BIS (2012): 82nd Annual Report, červen nebo Frait, J., 
Malovaná, S., Tomšík, V. (2015): Základní cíle centrální banky a interakce měnové a mak-
roobezřetnostní politiky při jejich dosahování, Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015, ČNB. 

8  ESRB (2016): ESRB Risk Dashboard, březen. 
9  Zejména informace o vývoji čínské ekonomiky se projevují výkyvy v mezinárodních kapitá-

lových tocích. Jejich dopad na další EME se v průběhu posledních dvaceti let výrazně zvýšil. 
Podle odhadů v současnosti vysvětlují přibližně třetinu celkové volatility na světových akcio-
vých a měnových trzích. Rozhodující roli v tomto případě hraje rostoucí finanční integrace 
zemí, která se tak stala důležitějším faktorem než mezinárodní obchod. Podrobněji 
viz MMF (2016): Global Financial Stability Report, duben. 

10  Již v současnosti jsou v některých EME viditelné zvýšené dluhové problémy podniků proje-
vující se nárůstem nesplacených úvěrů. 

GRAF II.5 

Rozpětí výnosů rizikových dluhopisů soukromého sektoru 
(v b.b.) 

 
Pramen:  Bloomberg L.P. 
Pozn.:  Rozpětím se rozumí rozdíl výnosů rizikových dluhopisů oproti výnosům vládních 

dluhopisů po úpravě o vlivy případných vložených opcí (option-adjusted spread). 
Rizikový dluhopis je dluhopis s ratingem ve spekulativním pásmu (BB+ a nižším). 
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GRAF II.6 

Zadluženost soukromého sektoru a vlády v zemích EU 
(v % HDP; osa x: zadluženost soukromého sektoru; osa y: zadluženost vlády) 

 
Pramen:  BIS 
Pozn.:  Dluh je součtem veškerých úvěrů poskytnutých domácími bankami, nebankovní-

mi institucemi a nerezidenty. Soukromý sektor zahrnuje nefinanční podniky, do-
mácnosti a NISD. Metodologie BIS pro výpočet zadluženosti se může lišit od me-
todologie použité národními autoritami. Z toho důvodu nemusí údaje v grafu 
souhlasit s údaji reportovanými jinými institucemi. 
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GRAF II.7 

Meziroční tempo růstu nových bankovních úvěrů v eurozóně 
(v %) 

 
Pramen:  ECB 
Pozn.:  Vyhlazeno 3měsíčním klouzavým průměrem. 
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se zhoršení výhledu dluhové udržitelnosti v podnikovém sektoru odrazit 
prostřednictvím státních garancí na zdražení financování dluhu veřejného 
sektoru a naopak.11 Nezanedbatelnou část celkového zadlužení EME tvoří 
závazky denominované v amerických dolarech (Graf II.9), které mohou 
být vystaveny měnovému riziku. V důsledku očekávaného zpomalení 
ekonomického vývoje v EME dochází k oslabování měn EME vůči dolaru, 
což zvyšuje náklady na obsluhu tohoto dluhu (Graf II.10). Dalším fakto-
rem, který negativně ovlivňuje schopnost obsluhy dluhu některých zemí, 
jsou nízké ceny komodit. Klesající ceny ropy, potravin a jiných komodit 
vytvářejí riziko pro veřejný, nefinanční i finanční sektor. Zdroje rizik jsou 
především přetrvávající nízké ceny surovin v sektoru energetiky, který se 
v období vysoké ziskovosti financoval velkým objemem emitovaných dlu-
hopisů (obdobný scénář se týká rovněž domácího odvětví energetiky, 
viz část 2.3).12  

2.1.2 DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ 

Hlavním rizikem pro domácí hospodářský růst zůstává vývoj ve 
vnějším prostředí 
Domácí HDP se v roce 2015 zvýšil o 4,3 %, čímž se česká ekonomika za-
řadila k nejrychleji rostoucím zemím v Evropě. K hospodářskému růstu 
přispěla kombinace domácích faktorů, přičemž v oblasti hospodářské po-
litiky to byly uvolněné měnové podmínky i zvýšená dynamika vládních 
investic. Z hlediska následujících dvou let představuje pro českou ekono-
miku hlavní zdroj rizika potenciální zhoršení ekonomické aktivity ve vyspě-
lých zemích (především v eurozóně). Případný nepříznivý vývoj na rozvíje-
jících se trzích by domácí ekonomiku zasáhl pouze nepřímo 
prostřednictvím zhoršení globálního sentimentu a výkyvů na světových 
finančních trzích. 

Růst české ekonomiky a uvolněné měnové podmínky se odráží ve 
zrychlené dynamice úvěrů soukromému sektoru  
V roce 2015 se celkový objem bankovních úvěrů soukromému sektoru 
meziročně zvýšil o 5,8 % a objem vkladů o 7 %. V rychlejším úvěrovém 
růstu se odrazila zesílená dynamika úvěrů nefinančním podnikům i do-
mácnostem (viz části 2.3 a 2.4). Výrazný pokles průměrné klientské úro-
kové sazby z nových úvěrů soukromému sektoru se v posledních měsících 
stabilizoval, což bylo způsobeno zejména zastavením poklesu sazeb 
u úvěrů nefinančním podnikům a úvěrů na bydlení. Sazby u nových spo-
třebitelských úvěrů začaly naopak v průběhu roku 2015 výrazněji klesat 
(viz část 2.4). Podle Šetření úvěrových podmínek bank13 došlo v prvním 
čtvrtletí 2016 k plošnému růstu poptávky po úvěrech na bydlení i spotře-
bu, v menší míře po podnikových úvěrech. Uvolňování úvěrových stan-
dardů se zastavilo u většiny typů úvěrů (s výjimkou úvěrů živnostníkům; 
Graf II.11). Ve druhém čtvrtletí 2016 banky očekávají uvolnění úvěrových 
standardů u podnikových úvěrů a spotřebitelských úvěrů, zatímco u úvěrů 
na bydlení předpokládají jejich zpřísnění. 

 
11  MMF (2016): Global Financial Stability Report, duben, s. 25. 
12  MMF (2016): Global Financial Stability Report, duben, s. 24. 
13  ČNB (2016): Šetření úvěrových podmínek bank, duben. 

GRAF II.8 

Úroková sazba z nových bankovních úvěrů v eurozóně  
(v %) 

 
Pramen:  ECB 
Pozn.:  Vyhlazeno 3měsíčním klouzavým průměrem. 
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GRAF II.9 

Dluh nebankovních subjektů denominovaný v USD 
(podíl na HDP v % k 2Q 2015) 

 
Pramen:  BIS, MMF 
Pozn.:  Nebankovní subjekty zahrnují nebankovní finanční instituce, nefinanční podniky, 

vládu, domácnosti a mezinárodní organizace. Dluh je souhrnem lokálně i přes-
hraničně poskytnutých úvěrů a emitovaných dluhopisů v USD. V případě Chile 
nebylo možné odlišit nefinanční podniky od zbytku nebankovního sektoru. 
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GRAF II.10 

Nominální efektivní měnový kurz v EME a vybraných 
ekonomikách 
(index: 1M 2014 = 100) 

 
Pramen:  BIS, MMF, výpočty ČNB 
Pozn.:  Index pro EME je vypočten jako vážený součet, kde váhou je roční HDP. Do 

indexu spadá 20 zemí s více než 80% podílem na celkovém HDP všech EME. 
Vyšší hodnoty znamenají apreciaci.  
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Riziko bilanční recese zůstává v české ekonomice nízké 
V průběhu roku 2015 se mírně snížily finanční zůstatky domácností a klesl 
deficit finančních zůstatků korporátního sektoru (nefinančních podniků 
a finančních institucí) při současném poklesu deficitu vládních institucí 
(Graf II.12). Mezera mezi přebytky soukromého sektoru a vládních institu-
cí tak zůstala po většinu roku blízko nule. To indikuje, že v domácí eko-
nomice nevznikají nadměrné finanční přebytky s negativním dopadem na 
poptávku. 

Výnosy českých státních dluhopisů se propadají i v delších 
splatnostech do záporných hodnot 
Kombinace přetrvávajícího kladného úrokového diferenciálu české koruny 
vůči euru v některých segmentech finančního trhu a používání kurzového 
závazku jako dalšího nástroje měnové politiky zvýšila zájem zahraničních 
investorů o domácí aktiva. Zvýšený zájem nerezidentů se promítl nejen do 
nárůstu jejich podílu na financování českých bank, ale i do podílu na dr-
žení českých korunových státních dluhopisů (Graf II.13). Uvolněná koru-
nová likvidita v držení nerezidentů v kombinaci se situací na korunovém 
devizovém trhu vedla k poklesu výnosů domácích státních dluhopisů do 
záporných hodnot, a to až do splatnosti 6 let (Graf II.2). ČR dosahuje zá-
porných sazeb i na primárním trhu (Tab. II.2), což lze pozorovat také 
u některých zemí eurozóny a dále u Švýcarska či Švédska.  

Rostoucí podíl nerezidentů na držbě českých aktiv posiluje riziko 
zvýšené volatility jejich cen  
S přítomností nerezidentů a jejich rostoucím podílem na držbě domácích 
aktiv narůstá riziko přelévání externích šoků na domácí finanční systém. 
V prostředí nižší likvidity na českých finančních trzích by výprodej domá-
cích aktiv ze strany globálních investorů mohl vyvolat vysokou volatilitu 
tržních cen. To by mělo dopad na domácí finanční instituce, které jsou 
stále významnými držiteli těchto aktiv (Graf II.14). Tímto scénářem se ČNB 
ve Zprávách o finanční stabilitě dlouhodobě zabývá s tím, že tržní riziko je 
v jednotlivých sektorech na roční bázi zátěžově testováno (viz části 3.2 až 
3.4). Zátěžové testy potvrzují, že na tržní riziko (zejména úrokové) jsou 
nejcitlivější institucionální investoři. To vyplývá ze struktury jejich portfolií 
tvořených převážně tržně přeceňovanými kvalitními dluhopisy (Graf II.15). 
Dopad výše popsaného scénáře na finanční instituce do značné míry závi-
sí na velikosti přeceňovaného dluhopisového portfolia, množství a ceně 
případných prodejů, objemu dluhopisů použitých jako kolaterál v repo 
operacích v případě realizace zajištění a zejména na výši zajištění proti 
úrokovému riziku konkrétní finanční instituce. Portfolia různých typů insti-
tucionálních investorů vykazují velkou podobnost (Graf II.16). Jejich reak-
ce na prudké dočasné výkyvy cen dluhopisů však nemusí být shodná ve 
formě jejich hromadných výprodejů, resp. okamžitých realizovaných ztrát. 
Pojišťovny jsou vůči dočasným tržním výkyvům částečně chráněny pravidly 
oceňování aktiv a závazků (viz tematický článek této Zprávy)14 a jejich mí-
ra zajištění úrokového rizika je relativně vysoká. Sektor penzijních společ-

 
14  Dvořák, M., Gronychová, M., Hausenblas, V., Komárková, Z. (2016): Může být český pojiš-

ťovací sektor zdrojem systémového rizika?, Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016, ČNB. 

GRAF II.11 

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

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

úvěrových standardů, a bank, které uvedly jejich uvolnění v uplynulých třech mě-
sících. Bližší informace o metodice ukazatele je možné nalézt na webových strán-
kách ČNB. 
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ností využívá zajištění úrokového rizika v omezené míře (viz část 3.2). Pro-
ti dočasným výkyvům mohou být transformované fondy penzijních spo-
lečností částečně chráněny naakumulovaným polštářem v podobě nerea-
lizovaných oceňovacích rozdílů z minulých let. Penzijní společnosti by 
i případně mohly před realizací kvalitních aktiv za nevýhodných podmínek 
upřednostnit riziko, že budou muset v případě poklesu hodnoty majetku 
transformovaného fondu pod jeho závazky dočasně poskytnout vlastní 
zdroje jako v období 2007–2009.  

Domácí finanční instituce mohou omezit svou přítomnost 
na domácím trhu státních dluhopisů 
Současný vývoj na trhu českých státních dluhopisů směřuje spíše k poten-
ciálnímu zvýšení střednědobých systémových rizik. Se zápornými výnosy 
přestávají být české státní dluhopisy pro domácí finanční instituce atrak-
tivní investicí. Tradiční držitelé státních dluhopisů jsou tak z trhu postupně 
vytěsňováni nerezidenty (Graf II.13). Na jedné straně dochází k po-
stupnému snížení rizika koncentrace svrchovaných expozic v domácím 
finančním sektoru (viz část 3.4), a tím i rizika výrazných tržních ztrát 
v situaci, kdy by došlo k opětovnému nárůstu výnosů na historicky běžné 
úrovně. Na druhé straně se těmto institucím výrazně zúžila možnost di-
verzifikovat svá likvidní portfolia (viz část 3.3). Pro banky zůstává prakticky 
jedinou korunovou alternativou uložení volné likvidity u ČNB. Závažnější 
dopad má prostředí záporných výnosů na institucionální investory, jejichž 
převážnou část bilance tvoří právě české státní dluhopisy (Graf II.15). Tyto 
instituce nemají přímý přístup k facilitám ČNB a vklady u bank často pod-
léhají vnitřním skupinovým limitům. Jejich volbou tak může být umístění 
volných zdrojů do rizikovějších aktiv včetně aktiv v cizích měnách 
(viz část 3.1).  

Zkracování průměrné doby do splatnosti může implikovat 
střednědobá rizika 
Z hlediska současných výdajů na obsluhu státního dluhu a rozšiřování fis-
kálního prostoru má pokračování záporných výnosů dosažených v aukcích 
dluhopisů příznivý dopad a přispívá k dalšímu snížení úrokových výdajů 
českého státu. To je i v souladu s charakterem poptávky nerezidentů 
(Grafy II.17 a II.18). Ze střednědobého pohledu však tento vývoj zvyšuje 
rizika ohledně podmínek budoucího refinancování domácího dluhu. 
Možnost dosažení záporných nákladů financování dluhu vytváří motivaci 
k emisím na krátkém konci výnosové křivky. Žádoucí by ale byla vyšší 
průměrná splatnost, která obecně působí jako pojištění proti nepříznivým 
podmínkám vznikajícím při refinancování příliš velkého objemu dluhu 
v krátkém čase (nedostatečná poptávka, vyšší úrokové sazby 
v budoucnosti). Z hlediska finanční stability by bylo prospěšné střednědo-
bý horizont pro průměrnou dobu do splatnosti českého státního dluhu 
s cílovou hodnotou do roku 2018 ve výši 6 let minimálně udržet, případ-
ně ho vzhledem k celkově výhodným úrokovým podmínkám ještě pro-
dloužit obdobně jako v jiných zemích (Graf II.18). Touto emisní politikou 
by se rovněž částečně uspokojila poptávka domácích institucionálních 
investorů po státních dluhopisech s kladným výnosem. Ta je obvykle 
v čase stabilnější než poptávka ze strany nerezidentů. 

GRAF II.13 

Držitelé českých státních dluhopisů 
(v % stavu českých korunových státních dluhopisů) 

 
Pramen:  MFČR, výpočty ČNB 
Pozn.:  Svislé čáry označují poslední měsíční pozorování před (1) oznámením kurzového 

závazku ČNB 7. 11. 2013, (2) oficiálním oznámením QE ECB 22. 1. 2015, 
(3) spuštěním QE ECB 9. 3. 2015, (4) první devizovou intervencí ČNB od listopadu 
2013 17. 7. 2015 a (5) snížením depozitní sazby ECB 3. 12. 2015. 
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GRAF II.14 

Držba finančních aktiv emitovaná rezidenty v členění podle 
sektoru 
(v % celkového objemu; k 30. 9. 2015) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Šrafovaná oblast představuje cenné papíry v účetních kategoriích „držené do 

splatnosti“ nebo „úvěry a jiné pohledávky“, které nejsou určeny k realizaci. PS = 
penzijní společnosti. 
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TAB. II.2 

Tendry na české státní cenné papíry se záporným výnosem 

Období 
tendru 

Počet 
tendrů 

Průměrná 
splatnost 

(roky) 

Průměrný 
výnos (%) 

Objem 
emise 

(mil. CZK) 

Podíl na 
CZK 

dluhopi-
sech (%) 

3Q 2015 6 1,29 -0,26 45 135 3,3 

4Q 2015 9 1,90 -0,27 70 329 5,2 

1Q 2016 14 1,62 -0,11 66 134 4,9 

Celkem 29 1,65 -0,21 181 598  13,3 

Pramen:  MFČR, ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  Objem emise nezahrnuje dluhové cenné papíry nakoupené ministerstvem financí. 

Obsaženy tendry do 1. 4. 2016. Podíl na korunových dluhopisech je vztažen ke 
stavu ke konci roku 2015. 
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Alternativní scénáře vývoje ekonomiky 
Možné varianty dalšího makroekonomického vývoje se staly spolu 
s identifikovanými riziky základem alternativních scénářů vývoje ekonomi-
ky. Tyto scénáře jsou použity zejména v částech 3.2 až 3.4 k testování 
odolnosti českého finančního sektoru. Vývoj základních proměnných 
v jednotlivých scénářích dokumentují Grafy II.19 A–D.15 Vývoj dalších 
proměnných závislých na vývoji makroekonomického prostředí, které jsou 
relevantní pro zátěžové testy (tempo růstu úvěrů, míra defaultu, podíl 
úvěrů se selháním16 a vývoj cen nemovitostí), je postupně prezentován 
v dalších částech Zprávy.  

Základní scénář je založen na květnové makroekonomické prognóze ČNB 
zveřejněné ve Zprávě o inflaci II/2016 a v letošním roce předpokládá 
zpomalení růstu ekonomické aktivity na 2,3 % vlivem propadu vládních 
investic spolufinancovaných z evropských fondů. Ekonomická aktivita bu-
de naopak nadále podporována uvolněnými měnovými podmínkami, růs-
tem zahraniční poptávky a nízkými cenami ropy. Pro roky 2017 a 2018 
scénář předpokládá zrychlení hospodářského růstu nad 3 %. Současně 
s růstem ekonomické aktivity klesá na horizontu scénáře obecná míra 
nezaměstnanosti na úroveň 4 %. Celková inflace se zvýší ze svých sou-
časných nízkých hodnot a ve druhé polovině roku 2017 dosáhne 2% in-
flačního cíle. S prognózou je konzistentní stabilita tržních úrokových sa-
zeb do poloviny roku 2017 a jejich nárůst v druhé polovině roku 2017. 
Prognóza rovněž předpokládá používání kurzu jako nástroje měnové poli-
tiky do poloviny roku 2017.  

Nepříznivý scénář předpokládá konec oživení v eurozóně a výrazný pokles 
ekonomické aktivity v Evropě. To může být vyvoláno např. negativními 
očekáváními ohledně vývoje globální ekonomiky a obnovením růstu rizi-
kové averze investorů vůči EU a rozvíjejícím se ekonomikám. Z důvodu 
poklesu zahraniční poptávky se česká ekonomika dostává opět do recese, 
což způsobí návrat pesimistických očekávání soukromého sektoru ohled-
ně dalšího ekonomického vývoje a obnovení odkládání spotřeby domác-
ností a investic podniků. Kombinace útlumu zahraniční a posléze i domácí 
poptávky zapříčiní citelný propad ekonomické aktivity v ČR a způsobí re-
cesi ve tvaru „V“. Zároveň se naplní scénář dluhové deflace, kdy z důvo-
du poklesu ekonomické aktivity, nárůstu nezaměstnanosti a poklesu 
mezd dochází vlivem cenové deflace k reálnému nárůstu dluhu soukro-
mého sektoru. Nepříznivá ekonomická situace vede k postupnému vyčer-
pání finančních zdrojů domácností i nefinančních podniků, což v kombi-
naci s růstem reálného zadlužení zapříčiní výrazné zhoršení schopnosti 
splácet závazky. Potíže v reálné ekonomice dopadají posléze i na finanční 

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

z května 2016. Za tímto horizontem je použito její prodloužení směrem k předpokládaným 
dlouhodobým rovnovážným hodnotám. 

16  Míra defaultu i podíl úvěrů se selháním se vztahují k identické události, tj. k porušení pla-
tební morálky dlužníka. Důvodem pro používání anglického termínu u prvního indikátoru 
a českého u druhého je potřeba vyhnout se riziku potenciální záměny obou termínů. Za-
tímco míra defaultu je (zpravidla vpředhledící) tokový indikátor zaměřený na vývoj v průbě-
hu určitého časového horizontu (viz Slovníček pojmů), podíl úvěrů se selháním je stavový 
indikátor vypovídající o úrovni úvěrů klasifikovaných jako se selháním v daném časovém 
okamžiku. 

GRAF II.15 

Struktura portfolia dluhopisů dle sektoru a způsobu ocenění 
(podíl na aktivech v %; ke konci období) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Kategorie „k přecenění“ zahrnuje také realizovatelná aktiva. Údaje za sektor 

pojišťoven zahrnují také finanční umístění, pokud je nositelem investičního rizika 
pojistník. SD = státní dluhopisy. 

 

0

20

40

60

80

100

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Banky Pojišťovny Fondy PS

Ostatní, držené do splatnosti Ostatní, k přecenění

České SD, držené do splatnosti České SD, k přecenění

GRAF II.16 

Vzájemná podobnost sektorů finančního trhu dle skladby 
spravovaných aktiv 
 (v %) 

 
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  Vysoké číslo (resp. červenější barva) značí vysokou vzájemnou podobnost ve 

skladbě finančních aktiv. Poslední sloupec reprezentuje význam sektoru jako po-
díl na celkových finančních aktivech. Podobnost je měřena jako kosinová podob-
nost (Brechler et al. 2014: Similarity and Clustering of Banks: Application to the 
Credit Exposures of the Czech Banking Sector, CNB Research and Policy Notes 
4/2014). Skladba aktiv byla rozdělena do kategorií: úvěry nef. podnikům, úvěry 
domácnostem, státní dluhopisy ČR, dluhopisy nef. podniků, dluhopisy fin. institu-
cí, akcie a podíly nef. podniků, akcie a podíly fin. podniků, oběživo a vklady, 
ostatní domácí expozice, zahraniční akcie a podíly, zahr. dluhopisy a vklady, 
ostatní zahraniční aktiva. 
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sektor, který zaznamená značné úvěrové ztráty doprovázené citelným 
poklesem zisků. Měnová politika zůstává uvolněná, tříměsíční sazba 
PRIBOR setrvává na velmi nízké úrovni na celém horizontu testů a měnový 
kurz razantně oslabuje. Dlouhodobé výnosy dluhopisů však skokově 
vzrostou z titulu nárůstu globální averze k riziku a přehodnocení kvality 
některých aktiv. Banky současně zpřísní pohled na úvěrové riziko a zvýší 
rizikové přirážky k úrokovým sazbám na nové úvěry, které i vlivem ná-
růstu dlouhodobých úrokových sazeb přejdou na výrazně vyšší úroveň. 
Růst dluhové služby spojený s tímto vývojem spolu s dalšími dopady rece-
se zvýší míru defaultu u úvěrů na bydlení a u úvěrů nefinančním podni-
kům. 

 

  

GRAF II.18 

Průměrná zbytková splatnost státního dluhu vybraných zemí 
(v letech) 

 
Pramen:  Bloomberg L.P., ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  CZ* reprezentuje průměrnou zbytkovou splatnost korunových státních dluhopisů 

držených nerezidenty. Svislá čára značí poslední čtvrtletní pozorování před vyhlá-
šením kurzového závazku ČNB. 
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GRAF II.17 

Převis poptávky v tendrech českých státních cenných papírů 
(osa x: splatnost emise; osa y: poptávka primárních dealerů vzhledem k původní nabídce 
ministerstva v %) 

   
Pramen:  ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  Obsaženy tendry do 1. 4. 2016. V období od 06/2015 bylo uskutečněno 56 emisí. 

Váženo objemem emise. SPP = státní pokladniční poukázky.  
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GRAF II.19 A 

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

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.19 B 

Alternativní scénáře: vývoj inflace 
(meziročně v %)  

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.19 C 

Alternativní scénáře: vývoj 3M PRIBOR 
(v %)  

 
Pramen:  ČNB 

 

0

1

2

3

03/13 03/14 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19

Základní scénář Nepříznivý scénář

GRAF II.19 D 

Alternativní scénáře: vývoj nezaměstnanosti 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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2.2 TRH NEMOVITOSTÍ 

Ceny rezidenčních i komerčních nemovitostí v ČR se v roce 2015 zvyšova-
ly, podobně jako v řadě jiných zemí. Z rezidenčních nemovitostí nejvíce 
rostly ceny bytů, jejichž růst v průběhu roku zrychloval. Dosud rozdílná 
dynamika cen bytů v Praze a ve zbytku ČR se vyrovnala. V Praze dále na-
rostl rozdíl mezi cenami bytů nabídkovými a skutečně realizovanými. Příliš 
optimistická očekávání ohledně budoucího vývoje cen by mohla vést 
k přizpůsobení realizovaných cen cenám nabídkovým a roztočení cenové 
spirály. V případě nepříznivého šoku ve formě výrazného zvýšení úroko-
vých sazeb a zhoršení příjmů dlužníků by pak mohly významně narůst 
úvěrové ztráty z hypotečních úvěrů. V případě nižších než plánovaných 
prodejních cen by mohlo docházet ke ztrátám z úvěrů developerům. 

Uvolněné měnové podmínky v řadě zemí přispívají k růstu cen 
nemovitostí  
Globálně nízké úrokové sazby z úvěrů na bydlení a honba za výnosem 
v prostředí slabé výnosnosti alternativních aktiv motivují domácnosti i in-
vestory k nákupu nemovitostí a podporují tak oživování jejich cen. Ceny 
rezidenčních nemovitostí v některých zemích pokračují v dlouhodobém 
růstu taženém demografickým vývojem i dlouhodobým uvolňováním úvě-
rových standardů (SE, NL). Výrazně rostou i v některých zemích, kde 
v předchozích letech došlo k jejich podstatné korekci (UK, IE, EE). Na ně-
kterých trzích dochází k výrazně dynamičtějšímu růstu cen v hlavním měs-
tě, příp. několika velkých aglomeracích (AT, DE, IE, DK).17 V těchto přípa-
dech se zpravidla jedná o jev tažený zčásti zahraniční poptávkou. Rostou 
také ceny komerčních nemovitostí, resp. klesají jejich požadované výnosy. 
V některých zemích jsou tyto výnosy již pod předkrizovou úrovní (DE).18 

Ceny rezidenčních nemovitostí rostou také v ČR… 
K nárůstu cen rezidenčních nemovitostí v ČR došlo ve všech segmentech 
(Graf II.20).19 Realizované ceny bytů v roce 2015 rostly meziročně v prů-
měru o 4,5 %, přičemž tempo růstu cen bytů se v průběhu roku zvyšova-
lo (Graf II.21). K tomu přispěl zrychlující se růst cen mimo Prahu, který 
dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 2015 podle odhadů 7,4 % meziročně 
a překonal tempo růstu cen v Praze (4,6 %). Podle regionálních odhadů, 
dostupných pro první polovinu roku, se ceny bytů zvyšovaly v převážné 
většině krajů. Se Základním scénářem je konzistentní další postupný růst 
cen bytů (Graf II.22). 

… a jsou hodnoceny jako mírně nadhodnocené  
Metody používané ČNB indikují, že ke konci roku 2015 se ceny bytů po-
hybovaly na mírně nadhodnocených úrovních. Odhadované nadhodno-
cení se s ohledem na vývoj ekonomických fundamentů pohybovalo pře-
vážně blízko 5 % (Tab. II.3).20 V období ekonomického růstu a zrychlené 

 
17  ECB (2015): Financial Stability Review, listopad. 
18  Tamtéž.  
19  Realizované ceny rodinných domů v některých krajích klesaly, v průměru pak stagnovaly. 
20  Tři ze čtyř přístupů využívaných ČNB k posuzování udržitelnosti cen indikují nadhodnocení 

cen blízké 5 %. Čtvrtá metoda hodnotí ceny jako v souladu s fundamentálními faktory.  

GRAF II.20 

Ceny rezidenčních nemovitostí – realizované 
(1Q 1999 = 100) 

 
Pramen:  ČSÚ, HB index, výpočty ČNB 
Pozn.:  Data za rodinné domy a byty za první polovinu 2015 předběžné údaje, ostatní 

údaje za 2015 dopočteny z alternativních zdrojů dat o realizovaných cenách (rea-
lizované ceny bytů z výběrového šetření ČSÚ, HB index, index cen bytových ne-
movitostí ČSÚ). 
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GRAF II.21 

Ceny bytů – realizované a nabídkové 
(cyklické maximum = 100) 

 
Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB 
Pozn.:  Úprava nabídkových cen v Praze podle ČSÚ spočívala v jejich snížení o výrazný 

růst v roce 2012, který nebyl potvrzen alternativními zdroji dat.  
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GRAF II.22 

Meziroční růst cen nemovitostí 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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úvěrové dynamiky se však samy determinanty cen nemovitostí mohou 
vyvíjet „lépe než udržitelně“. Přístupy k posuzování udržitelnosti cen pra-
cující s těmito determinantami proto mohou skutečnou výši nadhodnoce-
ní podceňovat. Jednou z těchto determinant, která se v současnosti na-
chází na historicky nízkých úrovních, jsou úrokové sazby z úvěrů na 
bydlení.21 Podle Základního scénáře by se mělo nadhodnocení cen bytů 
v následujících dvou letech dále zvyšovat.22  

Vývoj nabídkových cen bytů se může stát jedním ze zdrojů cenové 
spirály… 
Vývoj cen bytů v Praze je i nadále charakterizován rychlejším růstem cen 
nabídkových než skutečně realizovaných. Zatímco nabídkové ceny v Praze 
zaznamenaly ke konci roku 2015 kumulativní nárůst od svých předcho-
zích minimálních hodnot o 30 % a dostaly se tak na úrovně předchozích 
maximálních hodnot z roku 2008 (Graf II.21), realizované ceny byly ke 
stejnému období vyšší jen o 12 %.23 Oproti tomu nabídkové a realizované 
ceny ve zbytku ČR byly ke konci loňského roku od svých předchozích mi-
nim vyšší o blízkých 12, resp. 14 %. Podle odhadů ČNB se nabídkové ce-
ny v Praze ke konci roku 2015 nacházely nejméně o 14 % výše než ceny 
skutečně realizované (Graf II.23).24 Růst nabídkových cen bytů v Praze 
navíc v prvním čtvrtletí 2016 dále zrychlil (na 10,2 % meziročně). Dřívější 
a rychlejší růst nabídkových cen oproti cenám realizovaným je typický pro 
počáteční fázi cenového oživení. Déletrvající nadměrný růst nabídkových 
cen však může vést k sebenaplňujícím očekáváním ohledně budoucího 
vývoje cen a k roztočení cenové spirály.  

… a v případě výrazné změny úrokových sazeb vést k úvěrovým 
ztrátám z hypotečních úvěrů…  
Mírně rychlejší růst cen rezidenčních nemovitostí v porovnání s růstem 
mezd způsobil v roce 2015 pozvolné snižování dostupnosti koupě bytu 
(poměr ceny bytu a mzdy – indikátor price-to-income, PTI; Graf II.24). 
Zpomalení růstu nájemného nebo jeho pokles v některých regionech dále 
vedlo ke snižování výnosů z pronájmu bytu.25 V důsledku dalšího poklesu 
úrokových sazeb z úvěrů na bydlení se dále zvyšovala dostupnost úvěrů a 
vnímaná výhodnost koupě bytu financované na úvěr (poměr splátky úvě-
ru a mzdy – indikátor debt service-to-income, DSTI). V případě náhlého 
nárůstu úrokových sazeb by však mohlo dojít ke zhoršení schopnosti části 
domácností tyto úvěry splácet (viz části 2.4 a 4.3). Za hypotetického 

 
21  V poměru k příjmům, tj. bez uvážení dalších faktorů, narostly realizované ceny bytů od 

svého posledního dna o 7 %. 
22  Předpovědi byly vytvořeny za použití modelu akcelerátoru, který je jedním z přístupů 

k vyhodnocování udržitelnosti aktuálních cen. Jeho výhodou je, že pracuje právě 
s fundamentálními proměnnými predikovanými satelitními modely ČNB.  

23  Část tohoto nárůstu nabídkových cen v Praze byla způsobena jejich rychlým meziročním 
růstem v roce 2012; vzhledem k tomu, že podle alternativních odhadů ceny bytů v tomto 
období klesaly, se však mohlo jednat i o statistickou anomálii dat ČSÚ. 

24  Průměrný rozdíl mezi nabídkovými a realizovanými cenami v Praze není možné přesně 
určit – informace o těchto cenách jsou k dispozici pouze ve formě cenového indexu měřící-
ho jejich relativní vývoj, a nikoli absolutní hladinu. Odhad proto předpokládá, že nabídkové 
ceny byly v době dosažení svých minimálních hodnot v pozorovaném období na úrovni cen 
realizovaných nebo vyšší. Nabídkové ceny v Praze podle ČSÚ byly za účelem tohoto odha-
du sníženy o růst v roce 2012, který nebyl potvrzen alternativními zdroji dat. 

25  Výnosy z pronájmu bytu byly získány jako poměr ročního nájemného a ceny bytu o velikos-
ti 68 m2. 

TAB. II.3 

Míra nadhodnocení cen bytů podle různých metod 
(v %) 

Model nabídky a poptávky 0,3 

Upravený poměr ceny bytu a mzdy 4,8 

Upravený poměr ceny bytu a nájemného 4,5 

Model akcelerátoru 5,2 

Pramen:  výpočty ČNB 

 

GRAF II.23 

Minimální odhadovaný rozdíl mezi nabídkovými 
a realizovanými cenami v Praze 
(v % nabídkových cen ze 4Q 2015) 

 
Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB 
Pozn.:  Úprava nabídkových cen v Praze spočívala v jejich snížení o výrazný růst v roce 

2012, který nebyl potvrzen alternativními zdroji dat.  
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GRAF II.24 

Ukazatele dostupnosti bydlení 
(výnosy a DSTI v %) 

 
Pramen:  ČSÚ, IRI, výpočty ČNB 
Pozn.:  Ukazatele PTI a DSTI získány jako poměr ceny bytu o velikosti 68 m2, resp. měsíč-

ní splátky úvěru na jeho koupi a klouzavého průměru roční, resp. měsíční mzdy. 
Pro výpočet DSTI uvažována hypotéka s fixními parametry LTV 65 % a splatností 
20 let. Údaje za rok 2015 předběžné. Výnos z pronájmu bytu získán jako poměr 
ročního nájemného a ceny bytu o velikosti 68 m2. 
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předpokladu zvýšení úrokových sazeb z úvěrů na bydlení na 5 % by byl 
podíl splátek ilustrativní hypotéky26 na mzdě ke konci loňského roku 
o 4 p.b. vyšší.  

… nebo v případě nižšího než očekávaného růstu cen ke ztrátám z 
úvěrů developerům  
Analýza počtu zahájených bytů naznačuje,27 že započatá výstavba v Praze 
byla v roce 2015 zhruba v souladu s průměrnou cenovou elasticitou 
k nabídkovým cenám pozorovanou od roku 2006 (Graf II.25). Naopak ve 
zbytku ČR byla zahájená výstavba relativně nižší. Jednoduchý model vzta-
hu mezi dynamikou nabídkových a realizovaných cen28 však ukazuje, že 
nabídkové ceny v Praze byly ke konci roku 2015 o 7 % vyšší, než by im-
plikoval vztah mezi těmito dvěma druhy cen pozorovaný od roku 2005. 
Možné přizpůsobení nabídkových cen směrem dolů by tak mohlo vést 
k nižším prodejním cenám projektů, než jaké odpovídají očekáváním de-
veloperů, a případně i ke ztrátám z úvěrů na jejich výstavbu.  

Ceny komerčních nemovitostí v prémiovém segmentu se rovněž 
zvyšovaly… 
V souladu s globálním vývojem na trzích komerčních nemovitostí poklesly 
v průběhu roku 2015 dále i požadované výnosy z nemovitostí v prémio-
vém segmentu v ČR (v průměru o 0,4 p.b., Graf II.26). Nejnižší byly ke 
konci roku u maloobchodních nemovitostí (5 %), u kterých se snížily pod 
úroveň z roku 2007. Zároveň docházelo napříč typy komerčních nemovi-
tostí k růstu jejich kapitačních cen.29 Spolu se snižováním prostoru pro 
zisk se v prémiovém segmentu komerčních nemovitostí zastavil růst ob-
jemu realizovaných transakcí, který ale přetrval blízko úrovní z roku 2007.  

… rizikem zůstává vysoká neobsazenost a výstavba kancelářských 
nemovitostí  
Zvýšená zůstala v roce 2015 také plánovaná výstavba logistických a prů-
myslových i kancelářských nemovitostí, která se pohybovala na úrovni 65, 
resp. 56 % svých maximálních hodnot z let 2007 a 2008. I přes další vý-
razné navýšení ploch (o 14 % meziročně) se v roce 2015 dále výrazně 
snížila neobsazenost u logistických a průmyslových nemovitostí 
(Graf II.27). Neobsazenost nově klesla také u kancelářských budov, kde 
však zůstává na poměrně vysoké úrovni (15 %). Část z nové výstavby 
kancelářských nemovitostí může být absorbována přesunem nájemníků z 
nižších segmentů do prémiového. Rychlá výstavba však přináší riziko ne-
obsazení nově dokončených ploch, příp. získání nižšího než plánovaného 
nájemného. V takovém případě může dojít k realizaci zvýšených ztrát z 
úvěrů jejich developerům.  

 
26  Odhady vychází z předpokladu hypotečního úvěru s LTV na úrovni 65 % a splatností 20 let. 
27  Počet zahájených bytů odpovídající cenové elasticitě k nabídkovým cenám získán jako vy-

rovnané hodnoty z odhadu rovnice (počet zahájených bytů = a + b ⋅ změna nabídkových 
cen) na ročních datech za období 2006–2015 pomocí OLS. 

28  Implikovaná úroveň nabídkových cen ve vztahu k cenám realizovaným získána pomocí 
odhadu Johansenovy kointegrace mezi nabídkovými a realizovanými cenami na čtvrtletních 
datech za období 2005–2015. 

29  Kapitační ceny jsou počítány jako podíl nájemného a požadovaného výnosu z nemovitosti. 

GRAF II.25 

Počty zahájených bytů 
(v tisících) 

 
Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB 
Pozn.:  Údaje se týkají počtu zahájených bytů v bytových domech. Počet zahájených bytů 

odpovídající cenové elasticitě k nabídkovým cenám získán jako vyrovnané hod-
noty z odhadu rovnice (počet zahájených bytů = a + b ⋅ změna nabídkových cen) 
na ročních datech za období 2006–2015 pomocí OLS. 
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GRAF II.26 

Výnosy a objemy transakcí s komerčními nemovitostmi 
(v %; pravá osa: index 2007 = 100) 

 
Pramen:  Jones Lang LaSalle 
Pozn.:  Jedná se o výnosy požadované investory v prémiovém segmentu.  
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GRAF II.27 

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

 
Pramen:  Jones Lang LaSalle 
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2.3 NEFINANČNÍ PODNIKY 

Sektor nefinančních podniků jako celek zaznamenal díky silnému hospo-
dářskému růstu další nárůst výkonnosti i ziskovosti, což se projevilo 
v poklesu úvěrového rizika sektoru. Situace v některých segmentech se 
však výrazně nelepší. Zvýšené zátěži čelí především nejmenší podniky 
a subjekty z odvětví energetiky. Úvěrové riziko v těchto segmentech proto 
přetrvává na vyšších úrovních. I přes rostoucí dynamiku bankovních úvěrů 
zůstává zadlužení sektoru relativně nízké, schopnost obsluhovat dluhy se 
zlepšila. Hlavní rizikový scénář představuje nepříznivý vývoj ve vnějším 
prostředí. 

Hospodářský růst se pozitivně odráží v celkové kondici sektoru… 
Celková výkonnost sektoru zaznamenala během roku 2015 další růst 
a příznivá ekonomická situace měla pozitivní dopad na finanční kondici 
většiny nefinančních podniků. Souhrnná ziskovost sektoru se během roku 
2015 dále zvyšovala, přestože ve čtvrtém čtvrtletí došlo k mírnému zpo-
malení (Graf II.28). Zlepšení celkové situace sektoru v roce 2015 přispělo 
také ke snížení celkového počtu podniků ve ztrátě (Graf II.29). V první 
polovině roku 2015 byl rovněž patrný nárůst investičního optimizmu, 
i když investiční aktivita ve srovnání s přidanou hodnotou rostla pomaleji 
a celková míra investic poklesla (Graf II.28). 

Hlavní podíl na dosaženém růstu výkonnosti měl tradičně zpracovatelský 
průmysl, jehož produkce v loňském roce meziročně vzrostla o 5,8 %.30 
V kombinaci s nižšími cenami vstupů zaznamenalo odvětví další nárůst 
ziskovosti (Grafy II.30 a II.31). Vedle zpracovatelského průmyslu vykázala 
pozitivní přírůstky také většina ostatních odvětví včetně služeb a segmen-
tu obchodu a dopravy. Vývoj domácí poptávky se v roce 2015 dále přízni-
vě projevil i u subjektů podnikajících v oblasti nemovitostí (viz část 2.2) 
a ve stavebnictví, které se až do konce roku 2014 nacházelo 
v dlouhodobém útlumu.31 Od čtvrtého čtvrtletí 2015 však výkonnost sta-
vebnictví zpomaluje, přičemž v prvním čtvrtletí 2016 produkce meziročně 
poklesla o 4,6 %. 

… v některých odvětvích a částech sektoru však zůstává situace 
nepříznivá 
Vedle stavebnictví je již několik let vystaveno souběhu nepříznivých fakto-
rů odvětví energetiky. Kromě celoevropské energetické koncepce zamě-
řené na podporu obnovitelných zdrojů energie32 stojí za problémy odvětví 
propad cen energetických komodit. Cena silové elektřiny33 klesla od dru-
hého čtvrtletí 2011 do února 2016 o více než 60 % na úroveň 12letého 
minima. Za těchto podmínek je výroba elektřiny při využití standardních 

 
30  V jeho rámci má klíčový význam automobilový průmysl, který v lednu 2016 zvýšil svoji pro-

dukci meziročně o 10,7 %. 
31  Nárůst poptávky po stavební produkci byl tažen především zvýšeným čerpáním fondů EU 

v rámci minulého programového období, v menší míře pak vývojem soukromých investic. 
32  Výroba z obnovitelných zdrojů je dotována buď ve formě garance výkupních cen elektřiny, 

nebo ve formě tzv. zelených bonusů. 
33  Jde o cenu za 1 MWh elektřiny (base load) s ročním dodáním v ČR obchodovanou na stře-

doevropské energetické burze. 

GRAF II.28 

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

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

Míra investic = tvorba hrubého fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě sektoru. 
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GRAF II.29 

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

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

1500 podniků, které mají dohromady více než 40% podíl na hrubé přidané hod-
notě sektoru. 
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GRAF II.30 

Vývoj RoE po zdanění ve vybraných odvětvích 
(v %) 

 
Pramen:  ČSÚ, ČNB 
Pozn.:  E, P, T a KV jsou elektřina, plyn, teplo a klimatizovaný vzduch. Výsledky jsou 

založeny na výběrovém souboru podniků. Výběr obsahuje zhruba 1500 podniků 
majících dohromady více než 40% podíl na hrubé přidané hodnotě sektoru. Seg-
ment developerských projektů je zahrnut do výsledků stavebnictví. Automobilový 
průmysl zahrnuje podniky v odvětví NACE 29. 
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zdrojů a nutnosti dotovat obnovitelné zdroje vystavena zesílenému tlaku. 
Ukazatel rentability kapitálu pro odvětví elektřiny v roce 2015 sice nazna-
čuje zlepšující se ziskovost (Graf II.30), za tímto vývojem však stojí snížení 
vlastního kapitálu. Současnou kondici lépe dokumentuje vývoj přidané 
hodnoty, která v první polovině 2015 meziročně klesla o 9,7 % 
(Graf II.31).34 Očekávání ohledně vývoje cen energetických komodit nena-
značují pro nejbližší období výrazný obrat ve stávajícím trendu, a proto 
zůstává výhled celého odvětví velmi nepříznivý. Další z oblastí, která je 
v dlouhodobém útlumu, je odvětví těžby a dobývání, kde dochází 
k redukci těžby černého uhlí. Zatímco ve většině zemí EU se těžba v uhel-
ných dolech již postupně uzavřela, v České republice zůstává část těžby 
stále v provozu. Vzhledem k vývoji na globálním trhu s černým uhlím, kte-
rý se vyznačuje přebytkem zásob, jsou výkupní ceny uhlí tlačeny k velmi 
nízkým hodnotám.35 Nákladově náročná těžba se tak stává prodělečnou 
a proces spojený s ukončením těžby v některých oblastech ČR bude zřej-
mě pokračovat.36  

V návaznosti na nedávnou finanční krizi přetrvává značná heterogenita ve 
finančních výsledcích podniků také z pohledu velikosti podniku. Vysoké 
finanční zátěži zůstávají vystaveny zejména nejmenší (mikro)podniky, je-
jichž ziskovost je velmi nízká již pátým rokem v řadě (Graf II.29). Na zá-
kladě dostupných dat lze usuzovat, že silný nárůst domácí poptávky se do 
situace nejmenších podniků promítá zatím jen velmi pomalu. 

Nepříznivý vývoj ve vnějším prostředí zůstává hlavním zdrojem 
rizik, kterým je sektor v posledních letech vystaven 
Vzhledem k silné závislosti výkonnosti sektoru na proexportně orientova-
ných odvětvích lze vnímat jako potenciální zdroj rizika zejména nepříznivý 
vývoj ve vnějším prostředí. Pravděpodobnost materializace tohoto scénáře 
v posledních čtvrtletích vzrostla v důsledku souběhu několika faktorů po-
zorovaných v globální ekonomice (viz část 2.1). Potenciální dopady by 
však mohl částečně snížit vývoj domácí poptávky a spotřebního (a v menší 
míře i investičního) sentimentu.37 Za příznivý faktor lze rovněž označit 
výrazný pokles cen některých (převážně energetických) komodit v průbě-
hu posledních dvou let.38 Ve většině odvětví představují energetické ko-

 
34  Na vývoj finančních ukazatelů měly vliv i neplánované odstávky různých bloků elektrárny 

Dukovany (pokrývající při plném provozu zhruba pětinu celkové spotřeby elektřiny v ČR) 
v druhé polovině 2015. Nejdelší odstávka byla u bloku 1, který byl mimo provoz od polovi-
ny září zhruba půl roku. Od září do prosince 2015 byly mimo provoz rovněž bloky 2 a 3 
a za toto období byl v provozu pouze blok 4. V době dokončení této Zprávy (květen 2016) 
byly v provozu 3 ze 4 bloků Dukovan. Ztráty z neplánovaných odstávek se odhadují na 3–
4 mld. Kč. 

35  Přebytek uhelných zásob na globálním trhu je důsledkem zvýšené těžby břidličného plynu 
v USA i klesající poptávky po uhlí v rozvíjejících se ekonomikách (zejména v Číně). 

36  V době dokončení Zprávy (květen 2016) byl např. podán insolvenční návrh na reorganizaci 
OKD. Materializaci rizika u úvěrů poskytnutých OKD je český bankovní systém vystaven spí-
še okrajově. Z celkového dluhu (přibližně 17 mld. Kč) připadá na banky v českém finančním 
systému zhruba 0,6 mld. Kč.  

37  Určitou formou nejistoty ve vývoji domácího prostředí zůstává míra zpomalení veřejných 
investic v souvislosti s pomalejším náběhem investic z nového programového období fondů 
EU. Tato nejistota je ovšem částečně tlumena nárůstem reálných mezd během roku 2015. 

38  Příkladem je zejména ropa Brent, která od července 2014 do února 2016 klesla 
v dolarovém vyjádření zhruba o 70 %. Podobný vývoj zaznamenaly i další energetické ko-
modity jako zemní plyn, uhlí, emisní povolenky a potažmo i elektřina, jejíž ceny se 
v kontextu střední Evropy od těchto veličin odvíjejí. 

GRAF II.31 

Meziroční změny hrubé přidané hodnoty podle odvětví 
(v %) 

 
Pramen:  ČSÚ 
Pozn.:  E, P, T a KV jsou elektřina, plyn, teplo a klimatizovaný vzduch. Údaje za odvětví 

těžby a dobývání a výroby a rozvodu E, P, T a KV jsou dostupné jen do 2. čtvrtletí 
2015.  
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GRAF II.32 

Korelace mezi vývojem cen vybraných komodit a vývojem 
přidané hodnoty ve vybraných odvětvích 
(velikost plochy odpovídá podílu úvěrů v odvětví k celkovým úvěrům poskytnutých vybra-
ným odvětvím) 

 
Pramen:  ČNB, ČSÚ, Thomson Reuters 
Pozn.:  E, P, T a KV jsou elektřina, plyn, teplo a klimatizovaný vzduch. Korelace prezen-

tovaná v grafu je definována jako medián tří hodnot: (i) korelace mezi vývojem 
cen ropy Brent a přidané hodnoty, (ii) korelace mezi vývojem cen zemního plynu 
a přidané hodnoty, (iii) korelace mezi vývojem cen uhlí a přidané hodnoty. Kore-
lace jsou počítány na základě dat pouze za období 06/2012–12/2015, delší časo-
vá řada není pro některá odvětví dostupná. 
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modity náklady produkce, a jejich příznivý cenový vývoj tak přispívá k vyšší 
výkonnosti (Graf II.32). Naproti tomu v odvětví energetiky a těžby a dobý-
vání, kde se ceny výstupů odvíjejí z velké části od cen zmíněných komodit, 
se tento vývoj podepisuje na kondici obou odvětví značně nepříznivě 
(viz také diskuze níže). V souhrnu lze usuzovat, že v případě prudkého 
nárůstu cen ropy a dalších energetických komodit v nejbližším období by 
byl sektor nefinančních podniků zasažen spíše negativně s přesahem do 
vývoje úvěrového rizika. Tento scénář je ovšem v současné době vnímán 
jako málo pravděpodobný.39  

Úvěrové riziko sektoru se v souhrnu snižuje… 
Úvěrové riziko měřené pomocí 12měsíční míry defaultu se během roku 
2015 v návaznosti na hospodářský růst snížilo (Graf II.33). Obdobně se 
vyvíjel podíl bankovních úvěrů se selháním na celkových úvěrech, který 
oproti hodnotám z roku 2014 klesl ze 7,0 % na 5,9 % (Graf II.34). Snížil 
se rovněž počet návrhů na insolvenční řízení a počet konkurzů. V případě 
naplnění podmínek Nepříznivého scénáře by úvěrové riziko zaznamenalo 
strmý nárůst. 12měsíční míra defaultu by na čtyřletém horizontu výrazně 
vzrostla (Graf II.33). Opětovný pokles by nastal až v průběhu roku 2018, 
avšak riziko by i tak zůstávalo na zvýšených úrovních. Nárůst úvěrového 
rizika nefinančních podniků by se projevil výrazně také ve vývoji podílu 
úvěrů se selháním (Graf II.34). Na tříletém horizontu testu by se podíl úvě-
rů se selháním téměř zdvojnásobil z původních 5,1 % na 9,8 %. 

… vysoké zůstává u menších podniků a v odvětvích energetiky a 
stavebnictví 
V průběhu roku 2015 a na začátku roku 2016 vykázaly podniky všech 
velikostí s výjimkou živnostníků další pokles úvěrového rizika (Graf II.35).40 
I přes celkově pozitivní vývoj přetrvávají napříč velikostními skupinami 
v úrovni úvěrového rizika značné rozdíly. Zatímco v případě velkých pod-
niků se jeho výše již vrátila na úroveň srovnatelnou s historickým mini-
mem, u menších podniků se riziko stále nachází výrazně nad hodnotami 
pozorovanými před krizí (Graf II.35). Rozdíly ve výši úvěrového rizika je 
možné pozorovat také napříč odvětvími. Rizikovost expozic vůči zpracova-
telskému průmyslu klesá od poloviny 2014, přičemž v březnu 2016 činil 
podíl úvěrů se selháním v tomto odvětví 10,7 %.41 Podobně se vyvíjí 
i úvěrové riziko v segmentu developerů (Graf II.36), který představuje více 
než čtvrtinu všech úvěrů poskytovaných sektoru nefinančních podniků. 
Naproti tomu zvýšenou úroveň rizika dlouhodobě vykazuje stavebnictví, 
kde podíl úvěrů se selháním dosáhl v březnu 2016 25,1 % (Graf II.36). 
Další výhled úvěrového rizika je při pozorovaném zpomalování výkonnosti 
ve stavebnictví spíše nepříznivý. Tomu nasvědčuje klesající objem skuteč-

 
39  Výraznou změnu by mohla přinést především dohoda producentů kartelu OPEC o regulaci 

těžby ropy. Vzhledem k dosavadním pozicím jednotlivých členů OPEC je ovšem dosažení 
dohody zatím problematické. 

40  Podobnou informaci poskytuje rovněž vývoj počtu prohlášených konkurzů právnických 
osob. Navzdory meziročnímu poklesu o 21 % u všech subjektů došlo v případě živnostníků 
k meziročnímu nárůstu zhruba o 4 %. 

41  Potíže koncernu VW se zatím do vývoje úvěrového rizika automobilového (a potažmo 
i zpracovatelského) průmyslu nepromítly. Zásadní v tomto ohledu budou informace o cel-
kových nákladech nutných na pokrytí souvisejících škod. Zatím se však zdá, že poptávka po 
autech ze skupiny VW příliš zasažena nebyla. 

GRAF II.33 

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

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.34 

Podíl bankovních úvěrů se selháním v sektoru nefinančních 
podniků 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.35 

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

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

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

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16

Mikropodniky (1) Malé podniky (2)

Střední podniky (3) MSP (1)–(3) 

Velké podniky Živnostníci



 

 

33 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016 
 

 
2 REÁLNÁ EKONOMIKA A FINANČNÍ TRHY 

ně zadaných zakázek, pomalý náběh nového rozpočtového období fondů 
EU či aktuální úroveň cen stavebních prací, kterou dvě třetiny stavebních 
společností považují za podhodnocenou.42 

Nepříznivý trend ve vývoji úvěrového rizika v posledních dvou letech vyka-
zují také subjekty z odvětví energetiky. Rizikovost expozic vůči tomuto 
segmentu v posledních letech roste v důsledku nepříznivých podmínek 
(viz výše). K zatím poslednímu skokovému nárůstu podílu úvěrů 
se selháním došlo během druhé poloviny roku 2015 (Graf II.36). Historic-
kého maxima ve výši 17,2 % dosáhl tento ukazatel v březnu 2016. Uve-
dené maximum představuje trojnásobek oproti hodnotě za celý sektor 
nefinančních podniků a téměř šestinásobek oproti hodnotě z prosince 
2013 za odvětví energetiky. V návaznosti na současný výhled cen energe-
tických komodit bude úvěrové riziko v odvětví energetiky pravděpodobně 
dále růst a ovlivní vývoj úvěrového rizika celého sektoru.43 Mírné zhoršení 
podmínek ve vnějším prostředí v roce 2015 (viz výše) se projevilo také ve 
vývoji úvěrového rizika u skupiny 1 000 největších exportérů, u nichž se 
podíl úvěrů se selháním nepatrně zvýšil (Graf II.37).  

Individuální data z rozvah podniků signalizují pokles úvěrového 
rizika sektoru 
Kromě agregátních údajů je užitečné sledovat rovněž finanční ukazatele 
na úrovni jednotlivých podniků a vyhodnotit, nakolik mohou předzname-
návat nárůst úvěrového rizika v budoucnosti. Díky nově dostupným úda-
jům z podnikových rozvah a výsledovek, které má ČNB k dispozici, je 
možné propojit podnikové informace s informacemi o rizikové klasifikaci 
úvěrů poskytnutých těmto podnikům.44 Srovnání finančních ukazatelů 
u firem, jejichž úvěr byl později přeřazen do kategorie se selháním, 
a podniků se standardně hodnocenými úvěry umožňuje určit vhodné in-
dikátory pro včasné rozpoznání budoucích úvěrových problémů.45  

Jako významné se jeví zejména indikátory rentability aktiv a tržeb vykazu-
jící největší rozdíly mezi standardně hodnocenými subjekty a subjekty, 
jejichž úvěr byl přeřazen do kategorie se selháním (Graf II.38). Velké roz-
díly lze pozorovat rovněž v oblasti úrokového krytí.46 Vypovídací hodnotu 
těchto tří ukazatelů lze označit za neměnnou v čase, protože indikují ob-
dobné rozdíly mezi analyzovanými skupinami podniků v různých letech. 
Na základě posledních dostupných dat lze vzhledem ke zlepšování renta-

 
42  Tyto informace vyplývají z kvartální analýzy českého stavebnictví (1Q 2016) společnosti 

CEEC Research, při níž bylo dotázáno 223 stavebních společností (www.ceec.eu/research).  
43  Podíl bankovních úvěrů poskytnutých energetickým subjektům na celkovém objemu sekto-

ru nefinančních podniků za posledních 8 let roste. V březnu 2016 dosáhl 15,8 % a oproti 
sedlové hodnotě ze září 2008 byl téměř čtyřnásobný.  

44  Informace z rozvah nefinančních podniků jsou získávány od společnosti Bisnode, informace 
o úvěrech nefinančním podnikům a jejich rizikové klasifikaci pocházejí z Centrálního regis-
tru úvěrů. 

45  Mezi potenciálně vhodné indikátory byly vybrány ukazatele rentability kapitálu (RoE), aktiv 
(RoA) a tržeb, dále pak ukazatel úrokového krytí a poměr vlastního dluhu ke kapitálu. Hori-
zont, během něhož by se měly zhoršující se hodnoty indikátorů projevit ve formě materiali-
zace úvěrového rizika, byl stanoven na 2 roky. V roce 2016 jsou tedy poslední dostupná 
data z roku 2014. 

46  Úrokové krytí je definováno jako poměr součtu nákladových úroků a hospodářského vý-
sledku k nákladovým úrokům. 

GRAF II.36 

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

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.: E, P, T a KV jsou elektřina, plyn, teplo a klimatizovaný vzduch. Skupina develope-

rů je tvořena kódy NACE 411 (Developerská činnost) a 68 (Činnost v oblasti ne-
movitostí). 
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Podíl bankovních úvěrů se selháním u skupiny 1 000 největších 
exportérů 
(v %)  

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Struktura 1000 největších exportérů se mění v čase, proto je u dané řady zároveň 

uveden rok, který udává, k jaké skupině exportérů se časová řada váže. 
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bility aktiv a tržeb a úrokového krytí usuzovat, že by se úvěrové riziko ce-
lého sektoru mělo v roce 2016 snižovat. 

Souhrnná dynamika úvěrů a dluhopisů je relativně umírněná, 
z hlediska struktury se zastavil růst podílu dluhopisového 
financování 
Úvěry navýšené o emitované dluhopisy v sektoru nefinančních podniků 
vykazují navzdory příznivému hospodářskému vývoji relativně umírněná 
tempa růstu.47 V roce 2015 došlo k meziročnímu nárůstu tohoto typu 
financování o 1,7 %, přičemž 10letý průměr je více než dvakrát vyšší. 
Z hlediska struktury se v průběhu roku 2015 zastavil trend rostoucího po-
dílu emise dluhových cenných papírů, který se zvyšoval průběžně od kon-
ce roku 2011 (Graf II.39). Za nejvyššími nárůsty emisní aktivity 
v posledních letech stojí především subjekty z odvětví energetiky. Vzhle-
dem k negativnímu výhledu odvětví (viz výše) může silná odvětvová kon-
centrace dluhopisového financování vyvolávat určitá rizika pro držitele 
českých korporátních dluhopisů. Nadále jsou jim však vystaveni primárně 
nerezidenti.48 

Tempo růstu bankovních úvěrů se v roce 2015 zvýšilo, 
v posledních měsících však dochází ke zmírnění dynamiky…  
Poptávka nefinančních podniků po bankovních úvěrech začala od konce 
2014 růst výrazněji než v předchozích čtvrtletích. Po nejvyšším nárůstu 
bankovních úvěrů v září 2015 (10,8 %) začalo docházet k mírnému zvol-
ňování dynamiky, v březnu 2016 (8,5 %) se však meziroční tempo růstu 
opět zvýšilo (Graf II.40). Podle Základního scénáře aktuálního kola zátěžo-
vých testů by se tempo růstu bankovních úvěrů mělo v příštích čtvrtletích 
ustálit na hodnotách srovnatelných s 10letým průměrem (6,3 %). 
Od prvního čtvrtletí 2017 by měl pak úvěrový růst zrychlovat nad tuto 
úroveň. V případě naplnění podmínek Nepříznivého scénáře by naopak 
tempo růstu úvěrů vykazovalo pozitivní přírůstky pouze v prvním roce 
a na tříletém horizontu by poté došlo k výrazné úvěrové kontrakci 
(Graf II.40). 

Z hlediska měnové struktury se v roce 2015 mírně zvýšilo tempo růstu 
bankovních úvěrů v cizích měnách. Podíl na celku však zůstává relativně 
stabilní, přičemž v březnu 2016 činil zhruba 24,7 %.49 V porovnání 
s 5letým průměrem je tato hodnota vyšší o 3,6 p.b. Lze proto konstato-
vat, že komunikace ČNB ohledně budoucího opuštění kurzového závazku 
mírní tlak na spekulativní čerpání úvěrů v cizích měnách a nedochází 
k výraznějším změnám v oblasti cizoměnového financování. 

 
47  Tyto úvěry nezahrnují přeshraniční půjčky mezi nefinančními podniky, které jsou počítány 

v metodice ESA 95, tzn. na netto bázi. 
48  Držba českých podnikových dluhopisů domácími finančními institucemi se dlouhodobě 

nachází pod 40 mld. Kč, což představuje méně než 10 % celkové emise. Vysokou koncen-
traci trhu s podnikovými dluhopisy dokumentuje i vývoj ve druhé polovině roku 2015, kdy 
došlo ke splacení objemných emisí dvou průmyslových subjektů v celkové výši zhruba 
59 mld. Kč.  

49  V rámci přirozeného zajištění představovaly cizoměnové úvěry skupiny 1 000 největších 
exportérů zhruba čtvrtinu z celkového objemu úvěrů v cizích měnách. 

GRAF II.38 

Rozdíl mezi vybranými indikátory zdravých a problémových 
nefinančních podniků 2 roky před materializací rizika 
(medián daného indikátoru u zdravých podniků v roce 2007 = 100) 

 
Pramen:  CRÚ, ČNB 
Pozn.:  Materializací rizika se rozumí přeřazení standardního úvěru do kategorie se 

selháním. Mezi zdravé podniky patří ty podniky, jejichž úvěry nebyly přeřazeny 
z kategorie standardní do kategorie se selháním v roce 2009. Mezi problémové 
podniky se řadí ty podniky, jejichž úvěry (alespoň jeden) byly přeřazeny z katego-
rie standardní do kategorie se selháním v roce 2009. 
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Dynamika vybraných zdrojů financování nefinančních podniků 
(meziroční změny v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
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… mírně zvolňující tendenci potvrzují i ukazatele nových úvěrů 
Vedle vývoje stavu úvěrů je pro pochopení úvěrové dynamiky nutné sle-
dovat rovněž vývoj nově poskytovaných úvěrů (viz také Box 6 v části 
4.2.2). Objem nových úvěrů rostl zhruba od poloviny roku 2014 do třetí-
ho čtvrtletí 2015, kdy začalo docházet v meziročním vyjádření k poklesu 
(Graf II.41). S vývojem nových úvěrů se shodoval i vývoj skutečně nových 
úvěrů50 nefinančním podnikům, přičemž od prosince 2014 docházelo ke 
zrychlení růstu především u investičních úvěrů, v menší míře pak u pro-
vozních úvěrů.51 Z odvětvového pohledu stály za nejvyššími nárůsty 
zejména zpracovatelský průmysl a odvětví služeb (Graf II.42), jejichž fi-
nanční výsledky se v posledních letech výrazně zlepšují (viz výše). Tempo 
růstu skutečně nových úvěrů subjektům z oblasti nemovitostí bylo v roce 
2015 relativně umírněné, v prvním čtvrtletí 2016 však došlo k výraznému 
nárůstu úvěrové dynamiky. Vzhledem k rostoucím cenám nemovitostí 
a rostoucímu podílu investičních úvěrů na celkových úvěrech by mohl ten-
to vývoj implikovat nárůst rizika pro finanční stabilitu (viz část 4.2.2). Na-
proti tomu skutečně nové úvěry u nejrizikovějších odvětví, tj. zejména 
u energetiky či stavebnictví, příliš nerostou. Z pohledu velikosti podniku 
zaznamenaly v roce 2015 nejvyšší nárůsty nově čerpaných úvěrů zejména 
střední podniky, v menší míře pak malé a velké podniky. Naopak 
v případě nejmenších (mikro)podniků se objem skutečně nových úvěrů 
téměř nezměnil. 

Zadluženost celého sektoru zůstává nízká, schopnost obsluhovat 
dluhy se zlepšila 
Navzdory zrychlení tempa růstu bankovních úvěrů v průběhu roku 2015 
a na začátku roku 2016 zůstává celková zadluženost sektoru v celo-
evropském měřítku na nízkých úrovních. Zlepšené finanční výsledky při-
spívají k tvorbě nových zdrojů pro splácení, k čemuž přispívá rovněž pro-
středí nízkých úrokových sazeb. Přes klesající výši placených úroků však 
rostou celkové splátky z bankovních úvěrů (Graf II.43). V případě zvýšení 
úrokových sazeb by v tomto ohledu došlo k dalšímu nárůstu celkových 
splátek, což by mohlo představovat potenciální zdroj zranitelnosti sektoru 
v budoucnu. 

 
  

 
50  Navzdory označení nové úvěry v publikovaných statistikách nelze tyto úvěry vždy chápat 

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

51  Podíl investičních a provozních úvěrů představoval v roce 2015 zhruba 24 %, resp. 28 %. 
Zbytek tvoří úvěry na oběžná aktiva (24 %), finanční úvěry (22 %) a ostatní úvěry (2 %). 

GRAF II.41 

Nové korunové úvěry nefinančním podnikům 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Meziroční tempa růstu jsou vyhlazena 3měsíčním klouzavým průměrem. 
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GRAF II.42 

Objem skutečně nových úvěrů ve vybraných odvětvích 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  CRÚ, ČNB 
Pozn.:  E, P, T, KV a V jsou elektřina, plyn, teplo, klimatizovaný vzduch a voda. Skutečně 

nové úvěry obsahují i navýšení stávajících úvěrů. 
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GRAF II.43 

Celkové splátky a splátky úroků z bankovních úvěrů 
(v mld. Kč; roční klouzavé součty) 

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

 

10

20

30

40

50

60

200

240

280

320

360

12/07 12/09 12/11 12/13 12/15

Celkové splátky (jistina + úroky)

Placené úroky (pravá osa)



 

 

36 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016 
 

 
2 REÁLNÁ EKONOMIKA A FINANČNÍ TRHY 

2.4 DOMÁCNOSTI 

Prostředí velmi nízkých úrokových sazeb se začíná projevovat na zvyšování 
zadluženosti obyvatelstva. V roce 2015 došlo k více než 20% meziroční-
mu nárůstu objemu skutečně nových úvěrů domácnostem včetně navýše-
ní (očištěných o refixace a refinancování). Tento trend pokračoval 
i v prvním čtvrtletí 2016. Na nárůstu se podílely všechny typy úvěrů, včet-
ně spotřebitelských úvěrů. Úvěrové riziko zůstalo ve všech segmentech na 
relativně nízké úrovni. Dlouhodobé setrvání úrokových sazeb z úvěrů na 
velmi nízkých úrovních může být zdrojem nárůstu citlivosti domácností na 
potenciální příjmový a úrokový šok, který by se mohl projevit v úvěrových 
ztrátách a v poklesu ekonomické aktivity.  

Situace na trhu práce se výrazně zlepšuje 
Výrazný hospodářský růst v roce 2015 a jeho pokračování v prvním čtvrt-
letí 2016 se projevilo na zlepšení celkové situace na trhu práce. Obecná 
míra nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí 2016 meziročně klesla o 1,6 p.b. 
na 4,1 % a dostala se tak blízko předkrizovým hodnotám. Počet volných 
pracovních míst se meziročně zvýšil o více než polovinu. Mzdová dynami-
ka reagovala na tento vývoj zrychlením, kdy se průměrná nominální mzda 
ke konci roku 2015 zvýšila o 3,9 % (Graf II.44). Výhledy pro následující 
dva roky předpokládají další zrychlení růstu nominálních mezd a pokles 
míry nezaměstnanosti.  

Na nárůstu zadluženosti domácností se nejvýznamněji podílejí 
nové hypoteční úvěry… 
I přes výrazné zlepšení situace na trhu práce zůstalo tempo růstu celko-
vých úvěrů domácnostem v roce 2015 vyšší než tempo růstu jejich příjmů, 
což se odrazilo v dalším nárůstu zadluženosti (Graf II.45). I nadále však 
zůstávají české domácnosti výrazně méně zadlužené (60 % hrubého dis-
ponibilního důchodu, HDD) v porovnání s průměrem zemí eurozóny 
(100 % HDD, Graf II.46). Vyšší zadluženost se začala projevovat v čistém 
úrokovém zatížení domácností, které se z pohledu ročních úhrnů v roce 
2015 zvýšilo (Graf II.47). Důvodem byl současný pokles objemu přijatých 
úrokových výnosů z vkladů a nárůst objemu placených úroků z úvěrů 
u bank. Na nárůstu zadluženosti se výrazně podílely nové úvěry na bydle-
ní, od konce roku 2015 i nové spotřebitelské úvěry (Graf II.48). Převážnou 
část nově poskytnutých úvěrů na bydlení tvoří hypoteční úvěry na bytové 
nemovitosti (cca 75 %), které v roce 2015 vzrostly meziročně o více než 
20 %. V prvním čtvrtletí 2016 došlo k meziročnímu nárůstu o dalších cca 
15 %. Největší část nových hypotečních úvěrů i nadále představují sku-
tečně nové úvěry včetně navýšení (cca 50 %) a refixované úvěry 
(cca 35 %).52 Po očištění celkového objemu nových hypotečních úvěrů 
o refixované a refinancované úvěry došlo v roce 2015 k meziročnímu ná-
růstu skutečně nových hypotečních úvěrů včetně navýšení o cca 30 % 
a v prvním čtvrtletí 2016 o dalších cca 20 %. 

 
52  Nové hypoteční úvěry lze rozdělit na skutečně nové, refixované, refinancované a úvěry 

s navýšením. Reálný nárůst pohledávek bankovního sektoru za domácnostmi představují 
pouze kategorie skutečně nových úvěrů a navýšení úvěrů. Ve zbylých dvou případech do-
chází ke sjednání nové výše úrokové sazby na doposud nesplacenou část úvěru, a to buď 
u původní banky dlužníka (refixace) nebo u jiné banky (refinancování). 

GRAF II.44 

Vývoj ukazatelů trhu práce 
(v %) 

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

predikci ČNB z května 2016. 
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GRAF II.45 

Ukazatele zadluženosti a příjmů domácností 
(meziročně v %; pravá osa: podíl v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Nebankovní úvěry představují úvěry poskytnuté ostatními finančními institucemi. 
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… roste ale také objem nově poskytnutých překlenovacích úvěrů 
ze stavebního spoření a spotřebitelských úvěrů na nemovitosti  
Zbylou část nově poskytnutých úvěrů na bydlení tvoří spotřebitelské úvěry 
na bytové nemovitosti (cca 12 %) a úvěry ze stavebního spoření 
(cca 13 %).53 Zatímco převážnou část nových úvěrů ze stavebního spoření 
tvoří překlenovací úvěry (cca 98 %),54 spotřebitelské úvěry na nemovitosti 
jsou (dle anekdotické evidence) tvořeny z větší části tzv. předhypotečními 
úvěry.55 V roce 2015 stavební spořitelny poskytly domácnostem meziroč-
ně o cca 30 % více skutečně nových úvěrů včetně navýšení ze stavebního 
spoření a banky o cca 20 % více skutečně nových spotřebitelských úvěrů 
na nemovitosti včetně jejich navýšení (Graf II.49). V prvním čtvrtletí 2016 
tato meziroční dynamika zpomalila v průměru na cca 10 %. K nárůstu 
nových úvěrů ze stavebního spoření dochází i přes stále výrazně vyšší úro-
kovou sazbu. Zatímco průměrná sazba u hypotečních a spotřebitelských 
úvěrů na nemovitosti se počátkem roku pohybovala kolem 2,2 %, resp. 
2,6 %, u úvěrů ze stavebního spoření to byla 4 %. Nárůst nových úvěrů 
ze stavebního spoření může být dán posunem v obchodním modelu smě-
rem k poskytování většího objemu nezajištěných úvěrů, který některé sta-
vební spořitelny veřejně deklarují.56 Nezajištěný úvěr je již ze své podstaty 
rizikovější než úvěr zajištěný, což se odráží ve vyšším požadovaném úroku. 
Jeho rizikovost by se mohla dále zvýšit, pokud by docházelo 
k simultánnímu poskytování společně s hypotečním úvěrem s vyšším uka-
zatelem LTV.57 

Růst průměrné délky fixace úrokové sazby u nových hypotečních 
úvěrů se zastavil 
V druhé polovině roku 2015 došlo ke stabilizaci průměrné délky fixace 
nových hypotečních úvěrů na úrovni přibližně 4,5 let (Graf II.50). Hlavním 
důvodem bylo zpomalení růstu podílu úvěrů s fixací mezi 3 až 5 lety na 
úrovni cca 60 % a mezi 5 až 10 lety na úrovni cca 20 %. Společně se 
stabilizací průměrné délky fixace došlo také ke zpomalení předchozího 
výrazného poklesu sazeb (Graf II.51). V prvním čtvrtletí 2016 se úroková 
sazba z hypotečních úvěrů opět mírně snížila, a to zejména v podmínkách 
poklesu nákladů financování bank a silné konkurence. Pokud by došlo 
k obrácení trendu a průměrná délka fixace nových hypotečních úvěrů by 
začala klesat, zvýšila by se citlivost domácností na vývoj úrokových sazeb. 

 
53  Spotřebitelský úvěr na nemovitosti je účelový úvěr poskytnutý na financování investic do 

nemovitostí určených k vlastnímu bydlení. Úvěr ze stavebního spoření je také účelový úvěr, 
poskytnutý však pouze stavebními spořitelnami na financování bytových potřeb na základě 
zákona o stavebním spoření č. 96/1993 Sb. 

54  O překlenovací úvěr ze stavebního spoření lze požádat, pokud není splněna některá 
z podmínek nutných pro poskytnutí standardního úvěru ze stavebního spoření (např. žada-
tel spoří méně než dva roky, nevložil na účet dostatečný procentní podíl cílové částky nebo 
nedosáhl potřebné výše hodnotícího čísla). 

55  Ke splacení předhypotečního úvěru dochází zpravidla do 1 roku prostřednictvím hypoteč-
ního úvěru, který musí být sjednán zároveň s úvěrem předhypotečním. Z toho důvodu lze 
tento typ úvěru považovat prakticky za zajištěný. 

56  Asociace českých stavebních spořitelen: Ročenka 2015; www.acss.cz/cz/novinari-a-
odbornici/vyrocni-zpravy-acss/rocenka-2015. 

57  Z toho důvodu ČNB bankám doporučuje, aby neobcházely omezení hodnoty ukazatele LTV 
souběžným poskytováním nezajištěných spotřebitelských úvěrů souvisejících s danou rezi-
denční nemovitostí nad rámec retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí (viz Do-
poručení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční 
nemovitostí ze dne 16. června 2015). 

GRAF II.46 

Zadluženost domácností v poměru k jejich hrubému 
disponibilnímu důchodu v mezinárodním srovnání 
(podíl v %) 

 
Pramen:  BIS, ECB, ČNB, Eurostat 
Pozn.:  Data pro 2008 jsou k 1Q 2008 (vrchol hospodářského cyklu v eurozóně), data pro 

2015 k 3Q 2015. DK, NL a IE patří mezi nejzadluženější země Evropské unie. 
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GRAF II.47 

Čisté placené úroky bankám domácnostmi v poměru 
k hrubému disponibilnímu důchodu 
(podíl v %)  

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Čisté placené úroky představují rozdíl mezi úrokovými náklady domácností 

z úvěrů a úrokovými výnosy z vkladů u bank. Ukazatel je vypočten jako podíl 
ročních klouzavých součtů. 
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GRAF II.48 

Tempo růstu nových bankovních úvěrů domácnostem 
(meziročně v %) 

 
Pramen: ČNB 
Pozn.:  Meziroční tempa růstu jsou vyhlazena 3měsíčním klouzavým průměrem.  
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Při nárůstu sazeb by v takovém případě mohly být domácnosti s hypoteč-
ním úvěrem s kratší fixací vystaveny poměrně rychle vyšším splátkám úvě-
rů (viz Box 1). 

BOX 1: JAK MOC JSOU ČESKÉ DOMÁCNOSTI S HYPOTEČNÍM 
ÚVĚREM CITLIVÉ NA ZVÝŠENÍ SAZEB A POKLES PŘÍJMŮ 

Zhodnocení dopadu nárůstu úrokových sazeb je důležité 
pro měnovou politiku i finanční stabilitu 
Analýzy měnové politiky se zaměřují především na odhad efektu 
změny úrokových sazeb na agregátní výdaje, analýzy finanční sta-
bility pak spíše na odhad dopadu do nárůstu úvěrového rizika. 
Oba typy dopadů přitom nelze hodnotit odděleně. Pokles agre-
gátních výdajů v důsledku zvýšení úrokových sazeb může dopad-
nout nepříznivě na finanční sektor, což se pak promítne i do reál-
né ekonomiky, a následně i do nastavení měnové politiky. Níže je 
prezentována citlivostní analýza nárůstu úrokových sazeb z úvěrů 
společně se změnou čistých příjmů domácností s hypotečním úvě-
rem, která má charakter reverzního zátěžového testu. V tomto 
testu je zkoumáno, jak by se musely změnit úrokové sazby a čisté 
příjmy dlužníků, ceteris paribus, aby došlo k nárůstu jejich dluhové 
služby na úroveň považovanou již za nadměrnou.  

S květnovou prognózou ČNB je po dosažení 2% inflačního cíle 
a odeznění protiinflačních tlaků konzistentní pozvolný nárůst úro-
kových sazeb.58 Scénář výraznějšího nárůstu sazeb, který by mohl 
negativně ovlivnit schopnost dlužníků splácet jejich závazky, by tak 
byl spíše důsledkem nepříznivého vnějšího šoku než domácího 
vývoje.59 Obdobně, pokud uvažujeme nárůst nezaměstnanosti 
spojený s poklesem čistých příjmů domácností, jednalo by se 
s největší pravděpodobností o reakci na nepříznivý vývoj v zemích 
hlavních obchodních partnerů ČR (viz část 2.1). Agregátní údaje 
o sektoru domácností mají v případě odhadu dopadu úrokového 
i příjmového šoku pouze omezenou vypovídací schopnost. Z toho 
důvodu je proveden reverzní zátěžový test a citlivostní analýza na 
individuálních datech.60 

Zatížení českých domácností splátkami hypotečního úvěru 
je srovnatelné s průměrem zemí eurozóny 
Přibližně 40 % českých domácností má nějaký úvěr, z toho polo-
vina hypoteční. Z hlediska objemu výrazně převažují hypoteční 

 
58  Blíže viz Zpráva o inflaci II/2016. 
59  V souladu s Nepříznivým scénářem, který předpokládá výrazný pokles ekonomické aktivity 

v Evropě, by mohlo dojít k přehodnocení pohledu bank na úvěrové riziko a k jejich reakci 
zvýšením rizikové přirážky k úrokovým sazbám na nové úvěry. Ty by se i vlivem nárůstu 
dlouhodobých úrokových sazeb mohly dostat na výrazně vyšší úroveň. 

60  Do analýzy vstupují údaje ze Statistiky rodinných účtů (SRÚ) a z Výběrového šetření příjmů 
a životních podmínek domácností (SILC). 

GRAF II.49 

Ostatní kategorie nových úvěrů na bydlení bez hypotečních 
úvěrů 
(v mld. Kč; pravá osa: v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  SÚBN = spotřebitelské úvěry na bytové nemovitosti, StSp = stavební spoření. 

Meziroční tempo růstu je vyhlazeno 3měsíčním klouzavým průměrem. 
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GRAF II.50 

Průměrná délka fixace úrokové sazby z nových hypotečních 
úvěrů na bytové nemovitosti 
(v letech) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Průměrná délka fixace je pro každou kategorii úvěrů vypočtena jako podíl váže-

ného součtu objemu nových úvěrů na neváženém součtu, kde váhou je střední 
hodnota v intervalu reportované fixace úrokové sazby. Nárůst průměrné délky fi-
xace u navýšení mezi 11/2014 a 01/2015 byl dán vysokým objemem nově po-
skytnutých navýšení s fixací nad 10 let. 
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úvěry, které dosahují 65% podílu na celkovém stavu úvěrů do-
mácností, přičemž tento podíl dlouhodobě roste. České domác-
nosti s hypotečním úvěrem zaplatí přibližně 13 % svého hrubého 
měsíčního příjmu a 16 % čistého měsíčního příjmu na splátkách 
hypotečního úvěru.61 Tyto hodnoty jsou na úrovni zemí eurozóny, 
kde se podíl domácností s úvěrem pohybuje kolem 44 %, přičemž 
23 % má hypoteční úvěr. Splátka hypotéky zde poté tvoří přibliž-
ně 16 % hrubého příjmu domácností.62 

Rostoucí objem nových hypotečních úvěrů poskytovaných banka-
mi za historicky nízké úrokové sazby zvyšuje citlivost domácností 
na potenciální nárůst úrokových sazeb z úvěrů, který by nebyl do-
provázen nárůstem jejich příjmů. Z toho důvodu se prezentovaná 
citlivostní analýza zabývá otázkou, jaká kombinace úrokového a 
příjmového šoku by na horizontu 5 let vedla k nárůstu dluhové 
zátěže domácností na úroveň považovanou již za nadměrnou. 
Dluhová zátěž je v tomto případě měřena pomocí ukazatele podílu 
splátek (hypotečního i spotřebního) úvěru na čistém příjmu do-
mácností s hypotečním úvěrem (debt service-to-income, DSTI).63 

Domácnosti s DSTI vyšším než 40 % jsou poté považovány za vy-
soce citlivé na finanční zátěž.64 Rychlost průsaku nárůstu sazeb do 
výše splátek je mimo jiné závislá na fixaci úrokové sazby. Ke konci 
roku 2015 činil podíl stávajících hypotečních úvěrů s plovoucí saz-
bou nebo zbytkovou fixací do 1 roku přibližně 24 % a s fixací me-
zi 1 a 5 lety dalších 57 %. Na horizontu 5 let je tak uvažována 
postupná refixace 80 % stávajícího portfolia.65 

Domácnosti s hypotečním úvěrem zůstávají odolné vůči si-
mulované zátěži 
Graf II.1 Box znázorňuje jednotlivé kombinace celkové změny čis-
tých příjmů a zvýšení sazeb, které by za uvedených předpokladů 
vedly na horizontu 5 let k nárůstu mediánového DSTI na úroveň 
40 %.66 Některé z těchto kombinací jsou méně pravděpodobné, 
názorně však ilustrují velikosti šoků, které by vedly k dosažení da-
né úrovně DSTI. Uvažujeme-li například velmi nepříznivý scénář 
výrazného poklesu ekonomické aktivity, kdy z důvodu nárůstu 

 
61  Hodnoty jsou vypočteny jako medián. 
62  ECB (2013): Household Finance and Consumption Survey. 
63  Údaje o výši měsíční splátky hypotečního úvěru jsou dostupné za jednotlivé domácnosti 

z dat SILC. Údaje o výši měsíční splátky spotřebitelského úvěru byly odhadnuty z dat SRÚ, 
z nichž vyplývá, že přibližně 18 % domácností s hypotečním úvěrem má také spotřebitelský 
úvěr. 

64  V literatuře a publikacích jiných centrálních bank (např. BoE, NBP) je DSTI vyšší než 40 % 
považováno obecně za nadměrné. Při obdobném hodnocení je však nutné vždy přihléd-
nout také k dalším národním a sektorovým specifikům. 

65  K refixaci dochází postupně, v prvním roce je refixováno 24 % z celkového hypotečního 
portfolia a ve druhém až pátém roce poté vždy dalších 14 % (cca čtvrtina z 57 % hypoték 
s fixací mezi 1 a 5 lety). 

66  Na 5letém horizontu je uvažován postupný lineární nárůst DSTI na cílovou zátěžovou úro-
veň 40 %. V každém jednotlivém roce tak dojde k nárůstu DSTI dlužníků o přibližně 5 p.b. 

GRAF II.51 
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zontu 1–5 let oproti počáteční úrovni, které vedou k lineárnímu nárůstu mediá-
nového DSTI z aktuální hodnoty na zátěžových 40 %. Pokud budeme např. uva-
žovat 20% pokles příjmů na horizontu 5 let, tak aby došlo k nárůstu 
mediánového DSTI na 40 %, musel by být tento šok doprovázen postupným zvy-
šováním sazeb celkem o cca 11 p.b. (červená křivka). 
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nezaměstnanosti dojde na horizontu 5 let k průměrnému poklesu 
příjmů o 20 % (konzistentní s každoročním poklesem o cca 
4,5 %), musely by se sazby z hypotečních úvěrů zvýšit o cca 
11 p.b., aby se medián DSTI dlužníků dostal na úroveň 40 %. Ta-
kovýto scénář je však velmi nepravděpodobný, což ilustruje sou-
časnou odolnost českých domácností s hypotečním úvěrem na 
příjmový i úrokový šok. Vypovídací schopnost této analýzy snižuje 
nezahrnutí údajů o hypotékách z posledního roku, kde by mohly 
být patrné známky rizikovějšího chování (viz část 4.3).  

Následující analýza je založena na mírnějším předpokladu o ná-
růstu úrokových sazeb z úvěrů o 5 p.b. společně s poklesem čis-
tých příjmů o 10 % na horizontu 3 let. V tomto případě by se nad 
úroveň 40 % nedostaly domácnosti v žádné příjmové skupině 
(Graf II.2 Box). Celkové mediánové DSTI by se zvýšilo o cca 6 p.b. 
na necelých 24 %, na čemž by měl větší podíl úrokový než příjmo-
vý šok. Při rozdělení hypotečních úvěrů podle roku jejich sjednání 
je průměrná citlivost domácností s hypotékou sjednanou po roce 
2005 velmi podobná. Pouze domácnosti s hypotékou sjednanou 
před rokem 2005 vykazují relativně nižší citlivost na simulovanou 
zátěž (Graf II.3 Box). 

V reakci na nárůst sazeb nejvíce omezují spotřební výdaje 
střední příjmové skupiny  
V případě čistých dlužníků vede nárůst sazeb z úvěrů ke zvýšení 
nákladů na obsluhu dluhu, což se může negativně odrazit v jejich 
čistém disponibilním příjmu67 a spotřebních výdajích. Z provedené 
analýzy68 vyplývá, že nárůst sazeb by měl nejvyšší dopad do čisté-
ho disponibilního příjmu nízkopříjmových domácností (Graf II.4 
Box). Totéž neplatí pro změnu ve spotřebních výdajích, kde do-
mácnosti v nejnižší a nejvyšší příjmové skupině reagují na nárůst 
splátek nejméně.69 V případě vysokopříjmových domácností je 
vysvětlení jednoduché – veškeré spotřební výdaje tvoří přibližně 
65 % jejich čistých příjmů. I přes zvýšení splátek z úvěrů zůstává 
těmto domácnostem dostatečný finanční přebytek a svou spotře-

 
67  Pro účely této analýzy je disponibilní příjem definován jako čistý příjem domácnosti po 

odečtení výše splátek, resp. takový příjem, který může být použit na spotřebu.  
68  V této části citlivostní analýzy je sledována změna čistých příjmů a spotřebních výdajů do-

mácností pouze v reakci na úrokový šok. Je tak abstrahováno od příjmového šoku uvažo-
vaného výše. V případě zahrnutí příjmového šoku by došlo pouze ke znásobení daného 
efektu. 

69  Konkrétní dopad do spotřeby je vypočítán na základě odhadu mezního sklonu ke spotřebě 
jednotlivých příjmových skupin domácností. Mezní sklon ke spotřebě vyjadřuje, o kolik pro-
cent se změní spotřební výdaje v reakci na snížení čistých příjmů o 1 %. 

GRAF II.2 BOX 

Citlivost DSTI domácností s hypotečním úvěrem podle 
příjmových skupin 
(DSTI v %) 

 
Pramen:  SILC, SRÚ, ČNB, výpočty ČNB 
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bu nemusejí výrazněji snižovat. V případě nízkopříjmových do-
mácností činí spotřební výdaje přibližně 90 % čistých příjmů, při-
čemž jejich větší část představují nezbytné výdaje70, které nelze 
výrazněji snížit. 

Počátkem letošního roku zrychlila dynamika nových 
spotřebitelských úvěrů  
V roce 2015 vzrostly nové spotřebitelské úvěry meziročně v průměru 
o cca 10 %, což bylo taženo refixovanými a refinancovanými úvěry, které 
se meziročně zvýšily o takřka 30 %. Skutečně nových spotřebitelských 
úvěrů včetně navýšení bylo v roce 2015 poskytnuto pouze o cca 6 % více 
než v roce předchozím. V prvním čtvrtletí 2016 však došlo k výraznému 
zrychlení dynamiky meziročního růstu celkových nových spotřebitelských 
úvěrů (28 %) i skutečně nových spotřebitelských úvěrů včetně navýšení 
(27 %; Graf II.52). K tomuto nárůstu nejvíce přispěly velké banky 
(cca 60 %). Ke zrychlení meziročního tempa růstu došlo i u dalších skupin 
bank, které zároveň výrazně stlačily úrokové sazby (Graf II.53). Výsledky 
Šetření úvěrových podmínek bank z prvního čtvrtletí 2016 indikují, že ke 
stlačení sazeb došlo v důsledku rostoucí konkurence ze strany bank i ne-
bankovních subjektů a zlepšení vnímání bank ohledně výhledu celkové 
ekonomické situace a bonity klientů. Právě nebankovní subjekty předsta-
vují vedle bank druhou skupinu aktivně se podílející na poskytování spo-
třebitelských úvěrů domácnostem (viz Box 2). 

BOX 2: NOVÉ FORMY NEBANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ 

Na poskytování nebankovních úvěrů domácnostem se v ČR podíle-
jí ostatní finanční instituce71 a subjekty s živnostenským oprávně-
ním v oblasti poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského 
úvěru. Ve snaze posílit ochranu spotřebitele a pročistit trh posky-
tovatelů a zprostředkovatelů úvěrů pro spotřebitele se politická 
reprezentace rozhodla předložit návrh zákona o úvěru pro spotře-
bitele a o změně některých souvisejících zákonů. Zákonem dojde 
zároveň k implementaci směrnice 2014/17/EU (the Mortgage Cre-
dit Directive, dále jen MCD),72 která upravuje hypoteční úvěry, 
dosud z úpravy úvěrů pro spotřebitele vyloučené.  

Na českém trhu se nově objevují i úvěrové produkty a formy ne-
bankovního financování, na které MCD nereaguje. V oblasti úvěrů 

 
70  Nezbytné výdaje zahrnují výdaje na potraviny, bydlení, léky a dopravu. 
71  Ostatní finanční instituce zahrnují investiční fondy vyjma fondů peněžního trhu, pomocné 

finanční instituce, kaptivní finanční instituce a nebankovní zprostředkovatele financování 
aktiv (dále jen NZFA), z nichž se na poskytování úvěrů spotřebitelům reálně podílejí pouze 
NZFA.  

72  Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/17/EU ze dne 4. 2. 2014 o smlouvách 
o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. 

GRAF II.4 BOX 

Změna čistého příjmu a spotřeby domácností s hypotečním 
úvěrem v reakci na nárůst sazeb o 5 p.b. 
(v %) 

 
Pramen:  SILC, SRÚ, ČNB, výpočty ČNB 
Pozn.:  Rozdělení do příjmových skupin (kvintilů) je provedeno na základě čistých příjmů 

všech domácností. 
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Nové spotřebitelské úvěry obyvatelstvu 
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na bydlení se jedná např. o tzv. reverzní hypotéku. Toto označení 
se používá pro různé modely podnikání, v jejichž rámci zpravidla 
dochází k odprodeji nemovitosti klientem při současném doživot-
ním zachování práv k jejímu užívání. Za prodej nemovitosti obdrží 
klient obvykle jednorázovou výplatu určité částky společně 
s pravidelnou doživotní rentou.73 V případě odložených postup-
ných plateb nese prodávající zvýšené riziko, že plná cena nemovi-
tosti nebude v případě úpadku poskytovatele zpětných hypoték 
uhrazena. V takové situaci by mohl klient přijít zároveň o nemovi-
tost i doživotní rentu. Z těchto důvodu ČNB považuje reverzní hy-
potéku za rizikový produkt. Míra rizik ale záleží i na konkrétním 
modelu reverzní hypotéky a konkrétním postupu toho, kdo re-
verzní hypotéku nabízí. Je nutné také zdůraznit, že se v současné 
době nejedná o finanční produkt, jehož poskytování by podléhalo 
dohledu ČNB.  

V oblasti spotřebitelských úvěrů se v posledních třech letech začí-
nají na českém trhu také objevovat nové formy nebankovního fi-
nancování, jejichž model navazuje na společnosti působící řadu let 
především ve Spojených státech nebo Velké Británii. Jedná se 
o peer-to-peer (P2P) úvěrování či dluhový a podílový crowdfun-
ding.74 Počet těchto platforem je však v ČR v současné době nízký. 
Celosvětově zůstává P2P a crowdfundingové financování 
z pohledu podílu na celkovém objemu úvěrů výrazně za standard-
ními formami financování, dynamika jejich růstu je však ve všech 
hlavních světových regionech výrazná (Graf II.5 Box). To lze čás-
tečně přisoudit nízké základně z předchozích let. Přestože obecně 
mohou nové finanční produkty a formy financování přispět k ze-
fektivnění tržního prostředí75, může být jejich existence potenciál-
ně zdrojem rizik. P2P a crowdfundingové platformy se chovají jako 
finanční zprostředkovatelé, nepodléhají však stejným regulatorním 
a právním předpisům jako banky a jiné finanční instituce. Nové 
formy financování mohou vytvářet i další rizika spojená s ochranou 
spotřebitele, kybernetickou bezpečností a tzv. praním špinavých 
peněz. 

73  V závislosti na typu reverzní hypotéky přechází vlastnictví nemovitosti na nového majitele 
buď v době sjednání smlouvy, nebo po smrti klienta. Jelikož je prodej nemovitosti spojen 
s výplatou doživotní renty, jedná se částečně o pojistný produkt, k jehož nabízení bývá 
(v zahraničí, kde je reverzní hypotéka obvyklejší) nutné získat licenci k pojišťovací činnosti. 

74  U standardního P2P úvěrování potenciální věřitel vyhodnotí zadané poptávky po úvěru od 
žadatelů a na základě aukčního principu nabídne jednomu konkrétnímu žadateli úvěr. 
U dluhového crowdfundingu se skládá více věřitelů (investorů) na jednoho žadatele. V pří-
padě podílového crowdfundingu lze na základě finančního příspěvku získat podíl na vlast-
nictví společnosti nebo projektu, který se může časem zhodnotit (v případě jeho úspěchu) 
nebo o něj může investor přijít (v případě jeho neúspěchu). 

75  V delším období, kdy bude docházet k přesunu finančního zprostředkování mimo bankovní 
systém, mohou finančně-technologické inovace vést ke zvýšení konkurence a efektivity uv-
nitř bankovního systému. Pokud tento vývoj zároveň povede k plynulejšímu financování re-
álné ekonomiky diverzifikovanější škálou investorů a institucí, lze jej z hlediska finanční sta-
bility považovat za pozitivní (BoE: Financial Stability Report, červen 2012).  

GRAF II.53 

Úrokové sazby z nových spotřebitelských úvěrů podle typu 
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Objem financování formou crowdfundingu a P2P 
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Pramen:  Massolution Report 2012–2016 
Pozn.:  Výrazný meziroční růst v letech 2014 a 2015 v Asii je tažen zejména nárůstem 

P2P úvěrů v Číně. Data pro ČR jsou nedostupná. 
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Úvěrové riziko obyvatelstva se stabilizovalo 
Díky příznivému makroekonomickému vývoji se úvěrové riziko obyvatel-
stva vyjádřené 12měsíční mírou defaultu bankovních úvěrů v druhé polo-
vině roku 2015 a v prvním čtvrtletí letošního roku stabilizovalo na úrovni 
přibližně 3 % (Graf II.54). Na tom se podílel vývoj v segmen-
tu spotřebitelských úvěrů i úvěrů na bydlení. U spotřebitelských úvěrů 
obyvatelstvu se 12měsíční míra defaultu úvěrů pohybovala kolem 7 %, 
u úvěrů na bydlení kolem 2 %. Podle Základního scénáře by se nemělo 
úvěrové riziko obyvatelstva v následujících třech letech výrazněji měnit. 
V případě materializace rizik Nepříznivého scénáře by se 12měsíční míra 
defaultu úvěrů obyvatelstvu na horizontu tří let zvýšila o přibližně 4 p.b. 
Společně s tím by došlo k výraznému poklesu úvěrové aktivity a tempo 
růstu bankovních úvěrů obyvatelstvu by vykázalo silně záporné meziroční 
přírůstky (Graf II.55). 

 

GRAF II.54 

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

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

ukazatel, hodnoty scénáře se liší již v 2Q 2015. 
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GRAF II.55 

Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů obyvatelstvu 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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