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2 REÁLNÁ EKONOMIKA A FINANČNÍ TRHY 

2.1 MAKROEKONOMICKÉ A FINANČNÍ PROSTŘEDÍ 

Světová ekonomika pokračuje v růstu a optimisticky vyznívají i jeho výhle-
dy. Globálně rostoucí optimizmus a přetrvávající uvolněné finanční pod-
mínky podněcují přijímání zvýšených rizik při investicích do finančních 
aktiv a nemovitostí, jejichž ceny dále rostou. Ty v případě mnoha zemí již 
překonaly úrovně, které jsou konzistentní se zlepšeným hospodářským 
vývojem. I z těchto důvodů zůstává riziko náhlého globálního poklesu cen 
aktiv vysoké. Solidním tempem rostla také ekonomika eurozóny, napříč 
členskými zeměmi přetrvaly rozdíly. Zatímco silně uvolněné finanční pod-
mínky posouvají některé země eurozóny dále v růstové fázi finančního 
cyklu, v jiných zemích stále odkládají důsledky vysoké zadluženosti a pří-
padně i nízké kvality úvěrových portfolií. Měnová politika ECB i z toho 
důvodu zůstává vysoce uvolněná. 

Česká ekonomika v roce 2017 zrychlila svůj reálný růst na 4,6 % a pohy-
buje se nad svým potenciálem. Od srpna 2017 zvýšila ČNB třikrát svou 
hlavní měnověpolitickou sazbu na 0,75 %. Klientské úrokové sazby ji však 
následovaly pouze částečně a se zpožděním. Finanční podmínky zůstávají 
v české ekonomice uvolněné, zadlužení soukromého sektoru se zvýšilo, 
dále vzrostly ceny korunových finančních aktiv. Výsledky citlivostní analýzy 
zaměřené na riziko jejich přecenění však prozatím neindikovaly systémový 
rozměr. 

2.1.1 Vnější prostředí 

Světová ekonomika se vyvíjí příznivě… 
Světová ekonomika zaznamenala v roce 2017 robustní ekonomický růst 
(Graf II.1). Výhledy dalšího vývoje zůstávají rovněž optimistické. Podle do-
stupných prognóz by mělo meziroční tempo reálného růstu světového 
HDP zrychlit až ke 4 % a u vyspělých ekonomik setrvat nad 2% úrovní. 
V eurozóně dosáhl v roce 2017 růst HDP 2,3 %, což je oproti předcháze-
jícímu roku o 0,5 p.b. více. Obdobná dynamika je předpokládána také 
v roce 2018. 

… což plně platí jen pro část zemí EU
Hospodářský vývoj napříč jednotlivými zeměmi EU zůstává rozdílný.1 Eko-
nomické oživení je slabé zejména v zemích s vysokou mírou zadlužení 
vládních institucí a soukromého sektoru (Graf II.2). Rozdílná ekonomická 
dynamika se promítá do odlišné povahy rizik pro finanční stabilitu jednot-
livých zemí (Tab. II.1). Stále silně uvolněné finanční podmínky odkládají 
u některých zemí důsledky vysoké zadluženosti, případně i nízké kvality 

1  V roce 2017 dosáhla největší ekonomika eurozóny Německo reálného růstu 2,2 %. Mezi 
tři nejrychleji rostoucí ekonomiky eurozóny patřilo Irsko (7,8 %), Malta (6,6 %) a Slovinsko 
(5 %). Naopak nejpomalejší meziroční růst zaznamenaly Řecko (1,4 %), Itálie (1,5 %) 
a Belgie (1,7 %). Eurostat: Euro-indicators. News Release, 7 March 2018. http://ec.europa. 
eu/eurostat/documents/2995521/8718257/2-07032018-AP-EN.pdf/99862cd5-dba6-49fa-
bb2a-aa5395fa8b1b 

GRAF II.2 

Zadluženost soukromého sektoru a vlády ve vybraných 
evropských zemích v roce 2017 
(v % HDP; osa x: zadluženost soukromého sektoru; osa y: zadluženost vlády; velikost 
bublin průměrný reálný růst HDP v období 2015–2017) 

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

mi institucemi a nerezidenty. Soukromý sektor zahrnuje nefinanční podniky, do-
mácnosti a NISD. Metodika BIS pro výpočet zadluženosti se může lišit od metodi-
ky použité národními autoritami. Z toho důvodu nemusí údaje v grafu souhlasit 
s údaji reportovanými jinými institucemi. Údaj o zadluženosti za rok 2017 
je ke třetímu čtvrtletí 2017. 
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GRAF II.3 

Růst cen nemovitostí a zadluženost domácností ve vybraných 
zemích EU v roce 2017 
(osa x: zadluženost domácností v % HDP; osa y: meziroční růst cen nemovitostí v %) 

Pramen:  Eurostat, BIS 
Pozn.:  Růst cen nemovitostí ke čtvrtému čtvrtletí 2017, zadluženost domácností 

ke třetímu čtvrtletí 2017.  
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GRAF II.1 

Hospodářský růst ve vybraných zemích 
(meziroční reálný růst HDP v %) 

Pramen:  MMF (World Economic Outlook, April 2018), ČNB 
Pozn.:  f = předpověď; *Předpověď pro ČR vychází z prognózy ČNB zveřejněné ve Zprávě 

o inflaci II/2018.
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úvěrového portfolia bank. U jiných zemí přispívají uvolněné podmínky 
k posunu do růstové fáze finančního cyklu charakterizované rychlým růs-
tem úvěrů a cen nemovitostí (Graf II.3). Potenciální negativní makrofi-
nanční šok by pro první skupinu zemí mohl znamenat přerušení ozdrav-
ného procesu, u druhé skupiny zemí by pak mohl vést k naplnění rizik 
naakumulovaných v růstové fázi finančního cyklu.  

Měnové podmínky zůstávají velmi uvolněné… 
Měnověpolitické sazby setrvávají v Evropě na velmi nízkých úrovních, 
v některých zemích včetně eurozóny (depozitní sazba) jsou nadále zápor-
né. ECB s odkazem na výhled inflace viditelně pod úrovní inflačního cíle 
oznámila v říjnu 2017 pokračování programu na odkup aktiv v měsíční 
výši 30 mld. EUR do konce září 2018. V důsledku realizace tohoto pro-
gramu bylo k březnu 2018 v bilancích ESCB drženo již 24 % eurových 
dluhopisů veřejného sektoru států eurozóny. Poptávka eurosystému 
po státních dluhopisech udržuje jejich výnosy na nízkých hodnotách, což 
se odráží i v nízké úrovni úrokových sazeb z úvěrů. Ani v zemích, v nichž 
byla normalizace měnové politiky již zahájena (Graf II.4), se růst krátko-
dobých sazeb peněžního trhu plně nepromítl do odpovídajícího růstu 
dlouhodobých výnosů a úrokových sazeb (Graf II.5).  

… přispívají ke globálnímu růstu cen aktiv…
Nízké úrokové sazby snižují emitentům dluhovou službu, zároveň však 
u nefinančních podniků a domácností vytvářejí podněty k přijímání vyšších 
rizik. V prostředí charakterizovaném investičním optimismem se u někte-
rých tříd aktiv snížily rizikové prémie, což se odrazilo v růstu jejich cen. Ty 
již v případě řady zemí překonaly úrovně, které jsou konzistentní 
s vývojem fundamentálních faktorů. U rizikových korporátních dluhopisů 
došlo k dalšímu snížení rizikových prémií až k úrovním pozorovaným 
v letech před finanční krizí (Graf II.6). Ceny akcií jsou vysoké nejen 
v historickém srovnání, ale i v poměru k očekávaným ziskům firem. 

TABULKA II.1 

Potenciální zdroje rizik pro finanční stabilitu ve vybraných zemích z pohledu národních autorit 

BE UK DE AT DK FI SE SK NO NL CZ HU PL ES FR IT 

Ziskovost bank 

Svrchované riziko 

Kvalita úvěrového portfolia bank 

Stabilita sektoru penzijních fondů 

Stabilita sektoru pojišťoven 

Makroekonomické prostředí 

Zadluženost nefinančních podniků 

Nadměrný růst úvěrů 

Ceny rezidenčních nemovitostí 

Zadluženost domácností 

    Míra rizika: Vysoká Střední Nízká 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Hodnocení vychází z kvalitativního posouzení posledních zveřejněných zpráv o finanční stabilitě příslušných zemí. V případě, že dané riziko není ve zprávě zmiňováno, je hodnocení založené na indikátorech používa-

ných v ESRB Risk Dashboard. Informace o nastavení makroobeztřetnostních nástrojů v evropských zemích je prezentována v Tab. V.4 této Zprávy. Pořadí států a rizik v tabulce je získáno pomocí algoritmu optimali-
zujícího vizuální kontrast.  

GRAF II.5 

Dlouhodobé a krátkodobé sazby u vybraných měn 
(v %) 

Pramen:  Bloomberg, ČNB 
Pozn.:  Tříměsíční splatnost vychází ze sazby peněžního trhu. Pětiletá sazba vychází 

z úrokových swapů. 
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GRAF II.4 

Hlavní měnověpolitické sazby vybraných centrálních bank 
(v %) 

Pramen:  Thomson Reuters 
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… a proto riziko náhlého poklesu cen aktiv zůstává vysoké
Náhlé a neuspořádané přecenění rizikové prémie na finančních trzích pat-
ří v EU mezi hlavní rizika pro finanční stabilitu v posledních několika le-
tech.2 Ke krátkodobému, avšak relativně výraznému propadu již došlo 
na počátku února letošního roku, kdy akciové trhy poklesly mezi 
26. lednem a 8. únorem o 10,2 % v USA a 7,4 % v eurozóně. Pokles byl
vyvolán obavou z rychlejšího a razantnějšího utahování měnových politik 
Fedu a Bank of England.3 Hodnota indexu VIX se v tomto období ztrojná-
sobila. Rostoucí obavu trhu z dalšího skokového přizpůsobení tržních cen 
indikuje vývoj indexu SKEW. Ten odráží aktivitu investorů při zajišťování 
svých portfolií proti mimořádně nepříznivým událostem (tail risk) 
a dosahuje vysokých úrovní. Náhlé a neuspořádané přizpůsobení tržních 
cen může být vedle očekávání ohledně normalizace měnové politiky inici-
ováno i řadou jiných podnětů, např. geopolitickými nepříznivými udá-
lostmi či změnami v americké obchodní politice.4 Pokud by došlo 
k dalšímu poklesu hodnoty globálních aktiv například na jejich dlouhodo-
bě průměrné hodnoty, mohl by být dopad výrazný a pravděpodobně 
i globální (Graf II.7). Nepříznivě ovlivnit by mohl i český finanční systém 
(Graf II.19) a domácí ekonomickou aktivitu. 

2.1.2 Domácí prostředí 

Česká ekonomika se pohybuje nad svým potenciálem 
Meziroční růst HDP české ekonomiky za rok 2017 dosáhl 4,6 % 
(Graf II.1). K tomu přispěla zejména robustní spotřeba domácností a fixní 
investice. Podle dostupných odhadů rostla česká ekonomika přibližně 
o 0,5 až 1,5 p.b. rychleji, než by odpovídalo jejímu potenciálnímu růstu.
To se promítlo zejména do situace na trhu práce, kde převis poptávky 
po práci nad její nabídkou vytvářel tlak na mzdový růst a ziskovost firem 
(blíže část 2.3). V souladu s tím se zvyšoval disponibilní příjem domácnos-
tí, přičemž zlepšení jejich finanční situace se nejsilněji odrazilo v nárůstu 
cen nemovitostí (části 2.2 a 2.4). 

Optimismus domácích ekonomických subjektů se zvyšuje 
Přehřívající se domácí ekonomika povzbuzuje důvěru domácích ekono-
mických subjektů v dlouhodobou udržitelnost současného vývoje 
(Graf II.8). Optimistická očekávání by však mohla přispívat k rizikovějšímu 
chování ekonomických subjektů a podněcovat k neuvážené zadluženosti 
či realizaci rizikovějších projektů. Makroekonomická prognóza ČNB5 
z května 2018 předpokládá, že se růst domácí ekonomiky zmírní. 
V letošním i příštím roce by však měl i nadále přesahovat 3 %. 

2  ESRB Risk Dashboard. https://www.esrb.europa.eu/pub/rd/html/index.en.html.  
3  Během roku 2017 americký Fed zvýšil měnověpolitickou sazbu třikrát, k dalšímu zpřísnění 

přikročil v březnu 2018. Trhy očekávají, že do konce roku dojde ještě ke dvěma zvýšením 
až na 2,1 %. Bank of England zvýšila v roce 2017 svou hlavní měnověpolitickou sazbu 
na úroveň 0,50 %, objem nakoupených vládních a korporátních dluhopisů ponechala beze 
změny. 

4  ECB: Financial Stability Review, listopad 2017. 
5  ČNB: Zpráva o inflaci II/2018, květen 2018. 

(riziková prémie u rizikových korporátních dluhopisů v b.b.) 
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Ukazatele přiměřenosti cen akcií a dluhopisů a tržní volatilita 
(tržní cena akcií v jednotkách ročních zisků) 
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GRAF II.7 

Nadhodnocení vybraných aktiv v EU oproti dlouhodobým 
úrovním 
(v %) 

Pramen:  Bloomberg, ECB, Eurostat, ČNB 
Pozn.:  Rizikové korporátní dluhopisy jsou dluhopisy s ratingem ve spekulativním pásmu 

(BB+ a nižší). Nadhodnocení cen dluhopisů získáno porovnáním výnosů s dlou-
hodobým průměrem od roku 2000 pro dluhopis s durací 5 let. Nadhodnocení 
ostatních typů aktiv získáno z jejich cen pomocí HP filtru s parametrem 
lambda = 10^7. Poslední dostupný údaj pro rezidenční a komerční nemovitosti 
je z 12/17. 
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Reálná konvergence domácí ekonomiky zrychluje, rostoucí 
zadlužení zůstává v relaci k HDP nízké… 
V domácí ekonomice se z hlediska HDP na obyvatele ve standardu kupní 
síly po výraznějším propadu v letech 2009 až 2012 opět nastartoval pro-
ces přibližování k ekonomické úrovni Německa (Graf II.9). Reálnou kon-
vergenci domácí ekonomiky doprovázela také konvergence k „evropské“ 
úrovni zadluženosti soukromého nefinančního sektoru (Grafy II.10 a II.2). 
V roce 2017 dosáhla míra zadluženosti soukromého nefinančního sektoru 
v ČR téměř 90 % HDP, což představuje od roku 2007 nárůst o 20 p.b. 
Tato míra zadluženosti ve srovnání s průměrem EA (160 %) stále setrvává 
na velmi nízké úrovni. To platí i při srovnání s mírou zadluže-
ní soukromého nefinančního sektoru ve vybraných zemích eurozóny 
v době, kdy dosahovaly podobné úrovně ekonomické vyspělosti jako ČR 
v současnosti (Graf II.11).  

… v relaci k národním příjmům je však vyšší
Ve srovnání s řadou jiných vyspělých zemí má domácí ekonomika dlou-
hodobě záporné saldo prvotních důchodů s nerezidenty. Jinými slovy část 
generovaných příjmů v domácí ekonomice nezůstává. Poměr hrubého 
národního důchodu k HDP patří mezi nejnižší v rámci EU (Graf II.12). Míra 
celkové zadluženosti v poměru k národním příjmům je tak vyšší než vůči 
HDP, jakkoli v posledních letech nedochází k nárůstu tohoto rozdílu. Po-
kud by růst zadluženosti v ČR nebyl v budoucnu doprovázen adekvátním 
růstem národních příjmů, mohla by se ekonomika stát zranitelnější vůči 
cenovým, důchodovým nebo úrokovým šokům. 

Zpřísňování měnové politiky ČNB se do klientských sazeb promítlo 
jen z části  
V roce 2017 zvýšila ČNB dvakrát svou hlavní měnověpolitickou sazbu. 
Na začátku roku 2018 v normalizaci měnové politiky dále pokračovala, 
když svou hlavní sazbu zvýšila dne 2. 2. 2018 na 0,75 % (Graf II.4). Pro-
gnóza ČNB ze Zprávy o inflaci II/2018 předpokládá, že měnověpolitická 
sazba od přelomu let 2018/2019 dále poroste, její zpřísňování však může 
brzdit pokračující velmi uvolněná politika ECB. Klientské úrokové sazby 
a výnosové míry cenných papírů však setrvávají v české ekonomice na níz-
kých úrovních (Graf II.13) a růst hlavní měnověpolitické sazby následovaly 
pouze částečně a se zpožděním (Graf II.14). Na změny měnověpolitických 
sazeb (nárůst o 70 b.b.) v období 30. 6. 2017–31. 3. 2018 nejvíce zarea-
govaly výnosy českých státních dluhopisů (výnos pětiletého státního dlu-
hopisu vzrostl o 90 b.b.). Naopak změna sazeb úvěrů domácnostem 
na bydlení a nefinančním podnikům byla v tomto období pouze mírná 
(nárůst o 26 b.b., resp. 30 b.b.). 

GRAF II.8 

Indikátory důvěry spotřebitelů a nefinančních podniků 
(bazický index k průměru roku 2005) 

Pramen:  ČSÚ 
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GRAF II.9 

Reálná konvergence vybraných zemí EU k Německu 
(HDP na obyvatele v paritě kupní síly; DE = 100) 

Pramen:  Eurostat, ČNB 
Pozn.:  Údaj pro 2017 je odhadnutý pomoci jednotky parity kupní síly za rok 2016. 
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GRAF II.10 

Zadluženost soukromého nefinančního sektoru v ČR 
(v %; pravá osa: v mld. Kč) 

Pramen:  ČNB, ČSÚ, ČNB 
Pozn.:  Soukromý nefinanční sektor zahrnuje domácnosti, nefinanční podniky a nezisko-

vé instituce sloužící domácnostem.  
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GRAF II.11 

Zadluženost soukromého nefinančního sektoru k HDP 
pro obdobnou úroveň ekonomické vyspělosti 
(v %) 

Pramen:  Eurostat, BIS, ČNB 
Pozn.:  Graf ukazuje míru zadluženosti soukromého nefinančního sektoru v roce, 

ve kterém uvedené státy poprvé dosáhly HDP na obyvatele jako ČR v roce 2016 
(25 600 PPS pc). Rok dosažení této úrovně je uveden pod zkratkou státu. 
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GRAF II.12 

Podíl HND na HDP ve vybraných evropských zemích v roce 
2016 
(v %) 

Pramen:  Eurostat, ČNB 
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GRAF II.14 

Vývoj vybraných úrokových sazeb a výnosových měr 
v obdobích růstu měnověpolitické sazby ČNB 
(v %) 

Pramen:  Bloomberg, ČNB 
Pozn.:  Osa x zachycuje období, ve kterých došlo ke změně měnověpolitické sazby ČNB. 

Za účelem zohlednění očekávání či postupného průsaku změny sazby jsou kromě 
měsíce, ve kterém došlo ke změně sazby, zobrazeny i dva měsíce před a dva mě-
síce po změně sazby. Čáry představují trendové proložení hodnot výnosů a sazeb 
(tečky). Hodnoty jsou ke konci měsíce s výjimkou klientských sazeb, kde jsou vy-
užity měsíční průměry. 
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GRAF II.13 

Úrokové sazby v ČR 
(měsíční průměry v %) 

Pramen:  Bloomberg, ČNB 
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Výnosy českých státních dluhopisů všech splatností se vrátily 
do kladných hodnot 
Vývoj výnosů českých státních cenných papírů v roce 2017 ovlivnila vedle 
zmíněné změny měnověpolitických sazeb ČNB zejména očekávání ohled-
ně opuštění kurzového závazku. Vládní výnosová křivka se v průběhu ro-
ku 2017 posunula vzhůru o 97–180 b.b. V prvních měsících roku 2018 
se však další růst zastavil a výnosy ke konci března 2018 dosahovaly 
0,44 % (jednoletý výnos) až 2,33 % (patnáctiletý výnos). Nastoupení pro-
cesu normalizace měnové politiky se projevilo v růstu rizikově neutrálního 
výnosu a termínové prémie6 výnosů všech splatností. Vývoj portfoliové 
složky odrážel přesun zájmu zahraničních investorů od krátkodobých 
ke střednědobým dluhopisům. Z toho důvodu rostl výnos jednoletého 
státního cenného papíru ze všech splatností nejrychleji (Graf II.15 
a Graf II.16).  

Potenciální dopady změny výnosů vyhodnocuje ČNB pomocí 
zátěžových testů 
Podle Základního scénáře ČNB (viz část 2.1.3) by měl v souladu 
s makroekonomickou prognózou zveřejněnou ve Zprávě o inflaci I/2018 
pokračovat růst měnověpolitické sazby a tržních sazeb v dalších třech le-
tech (Graf II.23). V souladu s tím se předpokládá narůst pětileté sazby 
úrokových swapů a výnosů českých státních dluhopisů (Graf II.17). Ne-
příznivý scénář pro českou ekonomiku předpokládá návrat do recese 
a pokles měnověpolitických sazeb doprovázený poklesem sazeb úroko-
vých swapů. U výnosů českých státních dluhopisů je však s Nepříznivým 
scénářem konzistentní jejich nárůst, neboť se předpokládá odchod zahra-
ničních držitelů českých státních dluhopisů a s tím spojené značné přece-
nění rizikových prémií. Předpokládaný pokles rizikově neutrálního výnosu, 
který odráží pokles měnověpolitických sazeb, by byl převážen růstem zbý-
vajících složek celkového výnosu. 

Domácí finanční instituce jsou vystaveny riziku korekce cen 
na finančních trzích… 
V souladu s globálním vývojem měly v roce 2017 uvolněné domácí fi-
nanční podmínky a optimismus na finančních trzích za následek další růst 
cen aktiv (viz také část 2.1.1). Prostředí nízkých sazeb zároveň vedlo do-
mácí finanční instituce k realokaci části finančních prostředků ze státních 
dluhopisů do rizikovějších aktiv v podobě korporátních dluhopisů, akcií 
a nemovitostí (Graf II.18). Kombinace těchto dvou vlivů tak i v českém 
prostředí zakládá rizika korekce cen finančních aktiv v důsledku přehod-
nocení rizikových prémií. 

6  Metoda rozkladu výnosu českého státního dluhopisu je podrobně popsána v článku: Roz-
klad výnosové křivky českých státních dluhopisů ve Zprávě o finanční stabilitě 2016/2017. 
Výnos je rozložen na čtyři složky. (1) Rizikově neutrální výnos (risk-neutral expectations 
of yields) odráží očekávání ohledně budoucí měnové politiky a ekonomického vývoje. 
(2) Termínová prémie se vztahuje k délce splatnosti a je odměnou za úrokové riziko. 
(3) Kreditní prémie odráží riziko nesplacení kupónů a jistiny včas a/nebo v plné výši. 
(4) Portfoliová složka je reziduum (výnos po odečtení tří předchozích složek) a odráží pře-
devším vývoj poptávky po dluhopisu jako specifickém investičním aktivu. 

GRAF II.15 

Rozložení výnosu jednoletého českého státního dluhopisu 
(v %) 

Pramen:  ČNB 

GRAF II.16 

Rozložení výnosu pětiletého českého státního dluhopisu 
(v %) 

Pramen:  ČNB 

GRAF II.17 

Scénáře vývoje pětiletých výnosů 
(v %) 

Pramen:  ČNB 

-1

0

1

2

3

4

5

12/05 12/08 12/11 12/14 12/17 12/20

Český státní dluhopis (historický vývoj)
Český státní dluhopis (Základní scénář)
Český státní dluhopis (Nepříznivý scénář)
Korunový úrokový swap (historický vývoj)
Korunový úrokový swap (Základní scénář)
Korunový úrokový swap (Nepříznivý scénář)

-2
-1
0
1
2
3
4
5

06/
09
03/
11
12/
12
09/
14
06/
16
03/
18

Rizikově neutrální výnos Termínová prémie

Kreditní prémie Portfoliová složka

Tržní výnos

-2

-1

0

1

2

3

4

5

06/09 03/11 12/12 09/14 06/16 03/18

-2
-1
0
1
2
3
4
5

06/
09
03/
11
12/
12
09/
14
06/
16
03/
18

Rizikově neutrální výnos Termínová prémie
Kreditní prémie Portfoliová složka
Tržní výnos

-2

-1

0

1

2

3

06/09 03/11 12/12 09/14 06/16 03/18



 

 

28 

 
2 REÁLNÁ EKONOMIKA A FINANČNÍ TRHY 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018 
 

… které se týká všech segmentů a kategorií investičních aktiv 
Největšími domácími institucionálními investory jsou banky. Podíl drže-
ných cenných papírů a účastí na bilanční sumě bankovního sektoru však 
činí 15 %. V případě ostatních institucionálních investorů představují 
cenné papíry a další investiční aktiva převážnou část jejich bilancí (okolo 
80 %). U bank, pojišťoven a penzijních fondů jsou investiční aktiva tvoře-
na zejména státními a korporátními dluhopisy, v případě investičních fon-
dů mají podstatnou roli i akcie, další účasti a nemovitostní expozice 
(Graf II.18). Obchodovatelná akciová portfolia jsou tvořena převážně za-
hraničními nástroji, které jsou považované za nadhodnocené (Graf II.7). 
V případě státních dluhopisů převažují v bilancích domácí cenné papíry. 
Přestože v roce 2017 došlo k nárůstu výnosů českých státních cenných 
papírů (Graf II.15 a Graf II.16), riziko přecenění jejich rizikové prémie, 
a s tím spojený propad jejich cen, zůstává významné. Hlavním důvodem je 
i nadále relativně vysoký podíl nerezidentů v držbě českého státního dlu-
hu (k 31. 3. 2018 tento podíl dle statistik MF ČR činil 35 %). Riziko pře-
cenění rizikových prémií se týká i korporátních dluhopisů, jejichž význam 
v investičních portfoliích v průběhu roku 2017 dále narostl (Graf II.18). 

Dopady náhlého přecenění hodnotila ČNB pomocí citlivostní 
analýzy 
Za účelem kvantifikace možného dopadu korekce cen na finančních tr-
zích byla provedena citlivostní analýza. Ta jde nad rámec tradičních zátě-
žových testů vybraných finančních institucí (viz kapitola 4) a týká se cen 
dluhopisů, akcií, investic v investičních fondech a nemovitostí držených 
všemi domácími institucionálními investory (Tab. II.2).7 Uvažovaný pokles 
cen akcií v analýze odpovídal 1,5násobku odhadovaného globálního nad-
hodnocení (Graf II.7). Předpokládá se tedy návrat cen ke svým rovnováž-
ným hodnotám a následně další propad vlivem vysoké rizikové averze 
na trzích. U výnosů dluhopisů byl v citlivostní analýze předpokládán mírný 
nárůst průměrných očekávaných měnověpolitických sazeb, návrat termí-
nové prémie k průměrným hodnotám a nárůst prémie za kreditní riziko. 
U českých státních dluhopisů byl navíc uvažován nárůst portfoliové složky 
výnosů vlivem částečného odchodu zahraničních investorů. U nemovitostí 
byl v citlivostní analýze uvažován propad jejich cen odpovídající odhado-
vané úrovni nadhodnocení (viz část 2.2). 

Korekce cen by nevyvolala vznik systémových rizik  
Podle výsledků citlivostní analýzy by se dopad přecenění na bilance jed-
notlivých subsektorů domácího finančního trhu ke konci roku 2017 po-
hyboval v rozmezí 26 mld. Kč (penzijní fondy) až 47 mld. Kč (banky). 
To by znamenalo relativní pokles hodnoty investičních aktiv bank 

 
7  V případě bank byla do analýzy zahrnuta pouze aktiva přeceňovaná tržní hodnotou, 

s výjimkou nemovitostních expozic, které byly zahrnuty bez ohledu na jejich obchodovatel-
nost. V případě ostatních segmentů byla zahrnuta všechna investiční aktiva. Při výpočtu in-
vestičních aktiv byl u účastí v investičních fondech aplikován přímo či pomocí aproximace 
tzv. look-through přístup. To znamená, že tyto účasti byly přiřazeny ke kategoriím finanč-
ních aktiv (dluhopisy, akcie a účasti, nemovitosti) v závislosti na složení aktiv daného inves-
tičního fondu nebo jeho investičním zaměření. V analýze nebyla uvažována změna měno-
vého kurzu, vliv zajištění a úpravy technických rezerv pojišťoven. Cílem citlivostní analýzy 
nebylo přesné vyčíslení dopadů potenciálních šoků, ale spíše identifikace nejvíce zranitel-
ných segmentů a kategorií aktiv. 

GRAF II.18 

Investiční aktiva domácích finančních institucí 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  SD = státní dluhopisy. KD = korporátní dluhopisy včetně hypotečních zástavních 

listů. Při výpočtu investičních aktiv byl u účastí v investičních fondech aplikován 
přímo či pomocí aproximace tzv. look-through přístup. To znamená, že tyto účas-
ti byly přiřazeny ke kategoriím finančních aktiv (dluhopisy, akcie a účasti, nemo-
vitosti) v závislosti na složení aktiv daného investičního fondu nebo jeho inves-
tičním zaměření. 
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TAB. II.2 

Parametry citlivostní analýzy 

 
Citlivostní 

analýza ČNB 
Analýza ECB 

(2017) 

  CZ Ostatní 
země 

DE / 
EU US 

Akcie (pokles cen v %) 23        23 30 23 

Výnos jednoletého SD (nárůst v b.b.) 85     31 68 22 

Výnos desetiletého SD (nárůst v b.b.) 159   113 89 162 

Kreditní prémie KD (nárůst v b.b.) 59     59 80 - 

Nemovitosti (pokles cen v %) 14     14 12 - 

Pramen:  ČNB, ECB 
Pozn.:  SD = státní dluhopis, KD = korporátní dluhopis. Hodnoty parametrů využitých 

v citlivostní analýze ECB (Financial Stability Review, listopad 2017) jsou uvedeny 
pro srovnání. 

GRAF II.19 

Dopad potenciálního přecenění 
(v % celkových investičních aktiv; pravá osa: v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  SD = státní dluhopisy. KD = korporátní dluhopisy včetně hypotečních zástavních 

listů. Při výpočtu investičních aktiv byl u účastí v investičních fondech aplikován 
look-through přístup přímo či pomocí aproximace. 
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o 4,3 %, penzijních fondů o 7,2 %, pojišťoven o 9,8 % a investičních
fondů o 12,3 % (Graf II.19). Z pohledu dopadu na individuální instituce 
by samotný pokles cen testovaných aktiv nepředstavoval zásadní narušení 
finanční stability. Tento pokles by však v případě značné nejistoty na tr-
zích a omezené tržní likvidity mohl částečně přispět ke vzniku či násobení 
systémového rizika v podobě hromadných výprodejů aktiv (viz část 3.4). 

Přecenění by nejvýznamněji ovlivnilo hodnotu portfolií akcií 
a českých státních dluhopisů 
Propad akciových trhů by měl nejvyšší dopad na aktiva investičních fondů 
(pokles o 34 mld. Kč), které jsou nejvýznamnějšími domácími investory 
do akcií (Graf II.18). Přeceněním akcií by byly významně zasaženy také 
domácí pojišťovny. Nárůst výnosů českých státních dluhopisů by relativně 
nejvýznamněji dopadl na pojišťovny a penzijní fondy, k čemuž přispěla 
delší průměrná doba do splatnosti portfolií českých státních dluhopisů 
pojišťoven a penzijních fondů (více než 7 let, Graf II.20) oproti investičním 
fondům a bankám (4–5 let).8 Přecenění domácích korporátních dluhopisů 
by vzhledem k vysokému drženému objemu a relativně dlouhé průměrné 
splatnosti nejvíce dopadlo na banky, přecenění zahraničních korporátních 
dluhopisů by obdobně dopadlo na pojišťovny a penzijní fondy. Přecenění 
cen nemovitostí by mělo materiální dopad na investiční fondy, u nichž by 
šok vedl k poklesu hodnoty investic do nemovitostí o 7,1 mld. Kč. 
V meziročním srovnání se relativní dopad zvýšil pro investiční a penzijní 
fondy. V případě investičních fondů byl vyšší dopad způsoben dalším růs-
tem významu akcií v jejich portfoliích. U penzijních fondů byl meziročně 
vyšší dopad přecenění spojen s vyšší citlivostí portfolia českých státních 
dluhopisů z důvodu nárůstu jeho průměrné doby do splatnosti. 

2.1.3 Alternativní scénáře vývoje ekonomiky 

V Základním scénáři pokračuje růst ekonomické aktivity… 
Pro zátěžové testy obsažené v této Zprávě byl zpracován Základní scénář, 
který vychází z makroekonomické prognózy ČNB zveřejněné ve Zprávě 
o inflaci I/2018.9 Tato prognóza předpokládá v letošním roce růst
ekonomické aktivity o 3,6 %. V příštích dvou letech si růst HDP udrží me-
ziroční dynamiku nad 3 %. S nárůstem investic a pokračujícím růstem 
ekonomiky se zvýší mzdy a obecná nezaměstnanost setrvá na současných 
nízkých hodnotách na celém horizontu scénáře. Inflace se bude pohybo-
vat okolo 2% inflačního cíle. S prognózou je konzistentní nárůst tržních 
úrokových sazeb. 

8  Rozložení průměrné doby do splatnosti v rámci finančního sektoru odpovídá rozložení 
durace, která byla při výpočtu dopadů přecenění dluhopisových portfolií využita. 

9  Základní scénář zátěžových testů bank vychází v prvních dvou letech z oficiální prognózy 
ČNB zveřejněné ve Zprávě o inflaci I/2018 schválené bankovní radou ČNB 8. 2. 2018. Zá-
kladní scénář pro třetí rok a Nepříznivý scénář byly vytvořeny výhradně pro potřeby zátěžo-
vého testování bankovního sektoru. Základní scénář za horizontem prognózy ze Zprávy 
o inflaci I/2018 ani Nepříznivý scénář proto nejsou oficiální prognózou ČNB.

GRAF II.21 

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

Pramen:  ČNB 
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GRAF II.22 

Alternativní scénáře: vývoj inflace 
(meziročně v %)  

Pramen:  ČNB 
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GRAF II.20 

Průměrná doba do splatnosti dluhopisových portfolií 
(v letech) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  SD = státní dluhopisy. KD = korporátní dluhopisy včetně hypotečních zástavních 

listů (HZL). Vysoká průměrná doba do splatnosti domácích KD v držení bank 
je ovlivněna vysokým objemem HZL s dlouhou splatností držených bankami 
v rámci domácích finančních skupin. 
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… zatímco v Nepříznivém scénáři se česká ekonomika dostává
do recese ve tvaru „V“ 
Nepříznivý scénář předpokládá výrazný pokles ekonomické aktivity 
v Evropě. Z důvodu poklesu zahraniční poptávky se česká exportně orien-
tovaná ekonomika dostane do recese, což vyvolá pesimistická očekávání 
ohledně dalšího ekonomického vývoje, omezení spotřeby domácností 
a odkládání investic u nefinančních podniků. Kombinace útlumu zahra-
niční a posléze i domácí poptávky zapříčiní výrazný a déle trvající propad 
ekonomické aktivity v ČR a způsobí recesi ve tvaru „V“. Recese trvající 
celkem 9 čtvrtletí způsobí propad meziročního růstu reálného HDP 
z aktuálních 5 % až na -5 %. Současně se naplní scénář dluhové deflace, 
kdy z důvodu poklesu ekonomické aktivity, nárůstu nezaměstnanosti 
a poklesu mezd dochází vlivem cenové deflace k reálnému nárůstu dluhu 
soukromého sektoru. Domácnosti i nefinanční podniky v této nepříznivé 
ekonomické situaci postupně vyčerpají finanční zdroje, což v kombinaci 
s růstem reálného zadlužení zapříčiní výrazné zhoršení schopnosti splácet 
závazky. Potíže v reálné ekonomice dopadnou také na finanční sektor, 
který zaznamená značné úvěrové ztráty doprovázené citelným poklesem 
zisků. Měnová politika zůstane uvolněná, tříměsíční sazba PRIBOR setrvá 
na velmi nízké úrovni na celém horizontu testů a měnový kurz razantně 
oslabí. Dlouhodobé výnosy dluhopisů však skokově vzrostou z důvodu 
nárůstu globální averze vůči 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 nárůstu dlouhodobých 
úrokových sazeb přejdou na výrazně vyšší úroveň. Růst dluhové služby 
spolu s dalšími dopady recese zvýší míru defaultu úvěrů domácnostem 
i nefinančním podnikům.  

Vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů Základního scénáře 
i Nepříznivého scénáře zachycují Grafy II.21–24. Zvolený zátěžový scénář 
má charakter velmi tvrdého, avšak stále možného nepříznivého vývoje. 
Přístupu ČNB a některých zahraničních centrálních bank ke stanovování 
hlavních parametrů nepříznivého scénáře a míře zátěže se blíže věnuje 
Box 4.1. 

GRAF II.23 

Alternativní scénáře: vývoj 3M PRIBOR 
(v %)  

Pramen:  ČNB 
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GRAF II.24 

Alternativní scénáře: vývoj nezaměstnanosti 
(v %) 

Pramen:  ČNB 
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2.2 VÝVOJ NA TRHU NEMOVITOSTÍ 

Růst cen rezidenčních nemovitostí ke konci roku 2017 mírně zpomalil. 
Tempo růstu cen bytů v průběhu roku ale nadále převyšovalo tempo 
růstu mezd, a příjmová dostupnost bydlení se tak dále zhoršovala. 
V souladu s tím vzrostl také odhad nadhodnocení cen bytů. Budoucí ce-
nový vývoj bude záviset zejména na očekávání domácností ohledně další-
ho zhodnocení nemovitostí, vývoji úvěrových podmínek a míře nové vý-
stavby. U komerčních nemovitostí došlo k dalšímu mírnému poklesu 
výnosů očekávaných investory v prémiovém segmentu. Objem transakcí 
zůstal na zvýšených úrovních pozorovaných v předchozím roce. 

Růst cen rezidenčních nemovitostí ke konci roku mírně zpomalil, 
jeho tempo však zůstává poměrně vysoké 
Realizované ceny bydlení ve čtvrtém čtvrtletí 2017 vzrostly meziročně 
o 8,4 % a dále se posouvají výrazně nad předkrizové úrovně z roku 2008
(Graf II.25). Tempo růstu těchto cen, které bylo v prvních třech čtvrtletích 
roku 2017 nejvyšší v zemích EU, částečně zpomalilo. Nejrychleji se zvyšo-
valy ceny bytů, které dlouhodobě vykazují nejsilnější reakci na cyklický 
vývoj. Snížení tempa jejich růstu ke konci roku 2017 bylo doprovázeno 
také snížením, resp. stagnací tempa růstu realizovaných cen pozemků 
a rodinných domů. Dynamika realizovaných cen bytů v Praze a ve zbytku 
ČR byla zhruba shodná (Graf II.26). Nabídkové ceny bytů, které mohou 
předznamenávat další vývoj realizovaných cen, svůj růst v Praze v prvním 
čtvrtletí 2018 zmírnily, naopak ve zbytku ČR dynamika těchto cen 
po předchozích zpomaleních znovu zrychlila. 

Podle odhadů ČNB se nadhodnocení cen bytů zvyšuje… 
Přes pozorovaný robustní růst příjmů domácností a přetrvávající nízkou 
úroveň úrokových sazeb z úvěrů na bydlení indikuje model ČNB rostoucí 
odchýlení realizovaných cen bytů od vývoje makroekonomických funda-
mentů. Modelový odhad rovnovážné úrovně cen bytů zohledňující mak-
roekonomickou prognózu ČNB indikuje, že ceny bytů v ČR byly ke konci 
čtvrtého čtvrtletí 2017 nadhodnoceny přibližně o 14 % (Graf II.27). Ob-
dobnou výši nadhodnocení vykazovaly rovněž ceny bytů v hlavním městě. 
Výrazně nad ekonomickými fundamenty se v Praze nacházejí aktuální 
nabídkové ceny bytů. Pokud by se realizované ceny v hlavním městě zača-
ly rychle přibližovat k současné výši nabídkových cen, míra nadhodnocení 
by dále výrazně vzrostla. 

… a snižuje se dostupnost koupě bytů na úvěr
Pozorovaný vývoj nadhodnocení cen bytů se odráží rovněž v hodnotách 
ukazatelů dostupnosti bydlení. Ke konci čtvrtého čtvrtletí 2017 došlo me-
ziročně ke snížení dostupnosti bytů o 5 % z pohledu poměru cen bytů 
a příjmů (podle ukazatele price-to-income, PTI) a o 7 % z hlediska pomě-
ru splátky úvěru a příjmů (podle ukazatele loan service-to-income, LSTI; 
Graf II.28). Zhoršování cenové dostupnosti bytů může část domácností 
odradit od dluhového financování nákupu nemovitosti a zprostředkovaně 
přispět ke zpomalování jejich současného cenového růstu. Obdobný úči-
nek by mohlo mít rovněž odmítání klientů s nadměrně rizikovými hodno-
tami výše uvedených ukazatelů dostupnosti ze strany bank. Celková ce-
nová dynamika však bude záviset i na vývoji dalších faktorů. 

GRAF II.25 

Realizované ceny rezidenčních nemovitostí 
(Q1 1999 = 100) 

Pramen:  ČSÚ, HB index, ČNB 
Pozn.:  Údaje za 2017 dopočteny z alternativních zdrojů dat o realizovaných cenách 

(realizované ceny starších bytů z výběrového šetření ČSÚ, HB index, index cen by-
tových nemovitostí ČSÚ). 
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GRAF II.26 

Růst realizovaných a nabídkových cen bytů 
(meziroční změny v %) 

Pramen:  ČSÚ, ČNB 
Pozn.:  Realizované ceny podle výběrového šetření ČSÚ.  
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GRAF II.27 

Odhadované nadhodnocení cen bytů 
(v %) 

Pramen:  ČNB 
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GRAF II.28 

Ukazatele dostupnosti koupě bytu 
(PTI v letech; výnosy v %; pravá osa: v %) 

Pramen:  ČSÚ, ČNB 
Pozn.:  Ukazatele PTI a LSTI 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 LSTI uvažován úvěr na bydlení s fixními parametry LTV 77 % a splat-
nosti 20 let.  
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Významným faktorem dalšího cenového vývoje zůstává výstavba 
nových bytových jednotek…  
Nová výstavba by měla vzhledem k dlouhé životnosti nemovitostí záviset 
především na demografickém vývoji a dalších stabilních poptávkových 
faktorech (např. dočasné stěhování za prací nebo studiem). Do určité míry 
je ale určována také cyklickým vývojem cen bytů, přičemž růst cen vytváří 
motivaci pro developery výstavbu bytů realizovat (Graf II.29 a Graf II.30). 
V porovnání s mimopražskými regiony nedošlo v Praze v letech 2016 
a 2017 ke zvyšování výstavby bytových jednotek, které by odpovídalo pří-
růstku počtu domácností10 (Graf II.29). Tento vývoj poukazuje na omezení 
výstavby v hlavním městě, které je dáno aktuálně platnou regulací a praxí 
při udělování stavebních povolení. Zároveň byl v posledních dvou letech 
v Praze zaznamenán úbytek zahájených bytů v porovnání s byty dokon-
čenými (Graf II.30). Tento vývoj signalizuje omezení na straně nabídky 
bytů i v příštích letech, což vytváří tlak na další růst cen bytů. 

… v dalších letech se u cen nemovitostí přesto očekává zpomalení
jejich růstu 
Budoucí vývoj cen nemovitostí bude kromě výše uvedených faktorů závi-
set i na očekáváních domácností ohledně výše jejich budoucího zhodno-
cení a na zahraniční poptávce. Podle Základního scénáře zátěžového testu 
by mělo tempo růstu cen nemovitostí pozvolna oslabovat a na horizontu 
testu klesnout pod úroveň 5 % (Graf II.31). V tom se bude odrážet mimo 
jiné i aktivní působení přijatých makroobezřetnostních opatření. V případě 
vývoje makroekonomických podmínek podle Nepříznivého scénáře 
by došlo u cen nemovitostí k výrazné korekci a propadu meziroční dyna-
miky do silně záporných hodnot, kde by přetrvala až do konce tříletého 
horizontu testu (rizika spojená s úvěry zajištěnými rezidenční nemovitostí 
jsou blíže popsána v části 5.3.1). 

Na trhu komerčních nemovitostí převládají optimistická 
očekávání… 
Ve druhé polovině roku 2017 dále mírně poklesly výnosy kancelářských 
a maloobchodních nemovitostí v prémiovém segmentu a stejně jako 
u logistických a průmyslových nemovitostí se nacházely pod úrovněmi 
před poslední krizí (Graf II.32).11 I vzhledem k současnému růstu nájem-
ného12 byl zaznamenán růst cen u všech typů komerčních nemovitostí 
prémiového segmentu. Pozorovaná dynamika cen byla doprovázena vy-
sokým objemem transakcí uskutečněných v roce 2017, který se téměř 
vyrovnal předchozímu rekordnímu roku (Graf II.32). Ke konci roku 2017 
naznačoval model ČNB mírné nadhodnocení prémiových komerčních 

10  Přírůstek počtu domácností odhadnut jako podíl přírůstku obyvatel a průměrné velikosti 
domácnosti v ČR v příslušném roce podle Eurostatu. Průměrná velikost domácnosti v kra-
jích není dostupná. Pokud by platilo, že průměrný počet osob žijících v jedné domácnosti 
v Praze je nižší než v ČR, byl by skutečný nárůst počtu domácností v Praze v letech 2010–
2017 vyšší. 

11  Ceny prémiových komerčních nemovitostí jsou získávány jako tzv. capital values od společ-
nosti Jones Lang LaSalle. Jedná se o ceny dopočítané z nájemného a výnosů požadovaných 
investory. 

12  Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 nájemné vzrostlo meziročně o 5 % u kancelářských nemovitostí 
a o více než 10 % u nemovitostí logistických a průmyslových i maloobchodních. 

GRAF II.31 

Meziroční tempo růstu cen nemovitostí 
(v %) 

Pramen:  ČNB 
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GRAF II.32 

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

Pramen:  Jones Lang LaSalle 
Pozn.:  Jedná se o výnos požadovaný investory v prime segmentu. Údaje o objemech 

transakcí s komerčními nemovitostmi jsou v roční frekvenci. 
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GRAF II.29 

Bytová výstavba a přírůstek obyvatelstva v krajích v roce 2017 
(osa x: kraje; osa y: v tisících) 

Pramen:  ČSÚ, Eurostat, ČNB 
Pozn.:  Přírůstek počtu domácností odhadnut jako podíl přírůstku obyvatel a průměrné 

velikosti domácnosti v ČR v příslušném roce podle Eurostatu.  
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GRAF II.30 

Vývoj bytové výstavby a přírůstek obyvatelstva v Praze 
(v tisících) 

Pramen:  ČSÚ, Eurostat, ČNB 
Pozn.:  Přírůstek počtu domácností odhadnut jako podíl přírůstku obyvatel a průměrné 

velikosti domácnosti v ČR v příslušném roce podle Eurostatu. 
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nemovitostí (Graf II.33). Nadhodnocení se meziročně zvýšilo u logistických 
a průmyslových nemovitostí, zatímco u maloobchodních nemovitostí 
stagnovalo a u kancelářských nemovitostí pokleslo. 

… která mohou být částečně zmírňována nižší mírou výstavby
Oproti předchozímu roku, který zaznamenal jen velmi nízkou míru vý-
stavby, se v roce 2017 výrazně zvýšil objem dokončených ploch. U kance-
lářských nemovitostí se přiblížil maximu před poslední krizí (představoval 
80 % objemu dokončených ploch v roce 2008). Neobsazenost kancelář-
ských nemovitostí se ve druhé polovině roku dále snižovala, stejně jako 
neobsazenost logistických a průmyslových nemovitostí, která se pohybo-
vala na velmi nízkých úrovních (Graf II.34; rizika spojená s úvěry zajiště-
nými komerční nemovitostí viz část 5.3.2). 

GRAF II.33 

Odhadované nadhodnocení cen komerčních nemovitostí 
(v %) 

Pramen:  Jones Lang LaSalle, Datastream, Eurostat, Bureau of Economic Research (US), 
ČNB 

Pozn.:  Nadhodnocení odhadnuto pomocí panelové regrese na vzorku zemí střední 
a východní Evropy (CZ, SK, PL, HU, RO) a dále DE.  
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GRAF II.34 

Dokončené plochy a míry neobsazenosti komerčních 
nemovitostí  
(v %; pravá osa: v tisících m2) 

Pramen:  Jones Lang LaSalle 
Pozn.:  Údaje o objemech dokončených ploch jsou v roční frekvenci.  
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2.3 NEFINANČNÍ PODNIKY 

I přes příznivý hospodářský vývoj v roce 2017 pokračoval v sektoru nefi-
nančních podniků tlak na pokles ziskovosti v důsledku rychlého růstu 
mzdových nákladů. Pro finanční kondici sektoru by významným ohrože-
ním byla situace, kdy by mzdový růst v kombinaci s posilující korunou ne-
byl dlouhodobě doprovázen odpovídajícím vývojem produktivity práce. 
Rizikovost úvěrů poskytovaných nefinančním podnikům měřená mírou 
defaultu poklesla, ale pravděpodobně již dosáhla svého dna. V souladu 
s vývojem úvěrového rizika poklesla i jeho materializace měřená podílem 
úvěrů se selháním na celkových úvěrech. Dynamika bankovních úvěrů 
nefinančním podnikům mírně zvolnila, úvěry v cizích měnách rostly rych-
lejším tempem než celkové bankovní úvěry. Tento vývoj souvisí zejména 
s přirozeným zajišťováním podniků proti kurzovému riziku, a nepředstavu-
je tak zdroj systémového rizika. V souvislosti s ukončením kurzového zá-
vazku se míra zajištění obecně zvýšila, k čemuž přispělo i zajištění pro-
střednictvím termínových operací. 

Rychlý růst mezd znamenal pro sektor pokles ziskovosti 
Celková produkce sektoru nefinančních podniků ve čtvrtém čtvrtletí 2017 
meziročně vzrostla o 7,5 %. Růst produkce se však neodrazil v ziskovosti 
sektoru, která v závislosti na způsobu jejího měření pokračovala v poklesu 
či stagnovala (Graf II.35 a Graf II.36). Podniky zaplňují pracovní místa stá-
le obtížněji, a to i přes přetrvávající solidní růst počtu zaměstnanců, což 
se spolu s dalším nárůstem minimálních mezd odráží i ve zrychlující 
mzdové dynamice. Proto zrychluje i růst celkových náhrad zaměstnancům 
(meziročně 8,5 %). Makroekonomická prognóza ČNB v souladu 
s pozorovaným napětím na trhu práce předpokládá udržení silné dynami-
ky mezd také pro rok 201813, což může zvyšovat tlak na další pokles zis-
kovosti sektoru. Vývoj rentability kapitálu byl v roce 2017 z pohledu veli-
kosti podniku smíšený: mírný růst zaznamenaly velké a malé podniky, 
naopak poměrně významný pokles nastal u středních podniků (Graf II.36). 
Z pohledu odvětví se rentabilita kapitálu vyvíjela převážně příznivě, při-
čemž zlepšení finanční kondice se nejvýrazněji projevilo v odvětví staveb-
nictví a nemovitostí, kde k ziskovosti přispěl vysoký růst prodejních cen 
(Graf II.37). Tradičně nejvyšší míru rentability si však udržuje zpracovatel-
ský a v jeho rámci automobilový průmysl.  

Investice v sektoru by měly pokračovat v růstu 
Míra investic se začala v posledních dvou letech opět pomalu zvyšovat 
a dokumentuje sílící optimizmus nefinančních podniků. Dle výsledků 
Statistického šetření ČNB a Svazu průmyslu ČR v nefinančních podnicích 
za první čtvrtletí 2018 vyplývá, že přibližně třetina firem očekává čistý 
nárůst investičních výdajů v příštích 12 měsících. Obdobně také z výsledků 
Šetření úvěrových podmínek by měla poptávka po investičních úvěrech 
růst i nadále, a to i z důvodu nezbytného růstu produktivity při ome-
zených zdrojích na trhu práce.  

13  ČNB: Zpráva o inflaci II/2018. 

GRAF II.35 

Míra rentability a míra investic 
(v % hrubé přidané hodnoty; roční klouzavé úhrny) 

Pramen:  ČSÚ 
Pozn.:  Míru rentability představuje podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané 

hodnotě sektoru. Míra investic odpovídá podílu tvorby hrubého fixního kapitálu 
k hrubé přidané hodnotě sektoru. 
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GRAF II.36 

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

Pramen:  ČSÚ, ČNB 
Pozn.:  Výsledky jsou založeny na výběrovém souboru nefinančních podniků. Soubor 

obsahuje zhruba 1500 podniků majících dohromady více než 40% podíl na hrubé 
přidané hodnotě sektoru. 
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GRAF II.37 

Vývoj RoE po zdanění ve vybraných odvětvích 
(v %) 

Pramen:  ČSÚ, ČNB 
Pozn.:  Energetika zahrnuje odvětví elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. 

Výsledky jsou založeny na výběrovém souboru nefinančních podniků, segment 
developerských projektů je zahrnut do výsledků stavebnictví.  
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Snížení konkurenceschopnosti a vývoj zahraniční poptávky může 
znamenat zhoršení finanční kondice sektoru 
Vzhledem k silné závislosti sektoru na výkonnosti proexportně orientova-
ných odvětví zůstává klíčovým faktorem pro udržení dobré finanční kon-
dice nefinančních podniků příznivý vývoj ve vnějším prostředí. Zrychlený 
hospodářský růst u našich největších obchodních partnerů zaznamenaný 
v roce 2017 by měl podle prognózy ČNB přetrvávat i v roce 2018.14 Pozi-
tivní vývoj vnějšího prostředí potvrzuje celkový růst objemu exportu 
o 5,9 %, nicméně export ke konci roku 2017 a v prvních měsících roku
2018 zpomaloval (meziroční pokles v únoru o 1,0 %). Hlavním rizikovým 
scénářem pro sektor nefinančních podniků je kombinace pokračujícího 
rychlého růstu mezd a posilování měnového kurzu, které by nebylo do-
provázeno odpovídajícím růstem produktivity práce. V takovém případě 
budou exportní podniky postupně ztrácet svou konkurenceschopnost. 
Pokud by se ke zhoršující konkurenceschopnosti přidal také výpadek za-
hraniční poptávky, došlo by k silnému negativnímu šoku do ziskovosti 
a celkového rizikového profilu nefinančních podniků, který by se postup-
ně rozšířil do celé ekonomiky. Pravděpodobnost silně negativního scénáře 
však zůstává i vzhledem k příznivým výhledům pro země hlavních ob-
chodních partnerů nízká. 

Dynamika bankovních úvěrů mírně zeslábla, Základní scénář však 
předpokládá její opětovné zrychlování 
Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů nefinančním podnikům 
v průběhu roku 2017 kolísalo a celkově mírně zpomalilo. V prosinci 2017 
dosáhl růst úvěrů 4,8 % (Graf II.38). Přes určité zvolnění dynamiky zůstalo 
tempo růstu úvěrů v kontextu střednědobých tendencí a v mezinárodním 
srovnání relativně vysoké (blíže viz část 5.2). Nejrychleji rostly úvěry pod-
nikům v odvětvích ubytování, stravování a pohostinství a v dopravě. 
V odvětví nemovitostí se silná dynamika mírně ochladila, objemy poskyt-
nutých úvěrů přesto zůstaly stále vysoké. Do vývoje celkové zadluženosti 
sektoru se promítla také dynamika emitovaných dluhových cenných papí-
rů. Jejich objem v roce 2017 meziročně vrostl o 7,1 %, a po dvou letech 
tak opět dosáhl kladné dynamiky. Podíl dluhopisů na celkových zdrojích 
financování se při vyšší dynamice ve srovnání s bankovními úvěry mírně 
zvýšil (0,2 p.b.). Podle Základního scénáře aktuálního kola zátěžových tes-
tů by se měla dynamika bankovních úvěrů nefinančním podnikům 
v příštích čtvrtletích zvyšovat a na tříletém horizontu testu by meziroční 
tempo růstu úvěrů mělo dosahovat kolem 9 %. V případě naplnění pod-
mínek Nepříznivého scénáře by naopak tempo růstu úvěrů vykazovalo 
kladné hodnoty pouze v prvním roce a v dalších letech by došlo k výrazné 
úvěrové kontrakci. 

Snížil se objem nově poskytnutých bankovních úvěrů, úroková 
sazba z nových úvěrů stabilně rostla 
Objem nově čerpaných bankovních korunových úvěrů v roce 2017 klesl 
ve srovnání s předešlým rokem o 7,5 %. Na začátku roku 2018 se pokles 
začal dále prohlubovat (meziroční změna v březnu 2018 byla -10,1 %, 

14  Blíže viz Zpráva o inflaci II/2018, kapitola II.1. 

GRAF II.38 

Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů nefinančním 
podnikům 
(v %) 

Pramen:  ČNB 
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GRAF II.39 

Tempo růstu nových korunových úvěrů a průměrná úroková 
sazba 
(v %) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Meziroční tempa růstu jsou vyhlazena 3měsíčním klouzavým průměrem. 
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GRAF II.40 

Vybrané charakteristiky úvěrů v cizích měnách a měnové 
zajištění vývozu 
(v %) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Úvěry v cizích měnách jsou vyhlazeny 3měsíčním klouzavým průměrem. Měsíční 

hodnoty zajištění vývozu pomocí termínových operací jsou získány lineární inter-
polací čtvrtletních dat. 
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Graf II.39). Průměrná úroková sazba z nových úvěrů v roce 2017 stabilně 
rostla a v březnu 2018 dosáhla 2,3 %. Dluhová služba sektoru se přesto 
vyvíjela pozitivně, když se čisté placené úroky z bankovních úvěrů 
v souhrnu snížily přibližně o 400 mil. CZK (relativně -1,59 %).  

Bankovní úvěry v cizích měnách si drží svůj podíl na celkových 
úvěrech, roste podíl zajištění 
Tempo růstu úvěrů v cizích měnách se meziročně významně snížilo, stále 
je však mírně vyšší než u úvěrů v domácí měně (5,4 % v březnu 2018, 
Graf II.40). Podíl cizoměnových úvěrů na celkových bankovních úvěrech 
sektoru se během roku stabilizoval přibližně na 30 %. Podíl úvěrů v cizí 
měně u 1000 největších exportérů dosahuje tradičně vyšších hodnot 
a představuje více než polovinu jejich úvěrového portfolia. Úvěry v cizí 
měně jsou exportéry využívány jako prostředek přirozeného zajištění kur-
zového rizika. Kromě přirozeného zajištění využívaly nefinanční podniky 
stále častěji také termínových operací. Podle statistického šetření ČNB 
dosáhla míra zajištění na horizontu jednoho roku 46 % objemu vývozu, 
a je tak nejvyšší od počátku jejího sledování. K omezení kurzového rizika 
přispělo také zvýšení krytí vývozu dovozem přibližně o 2 p.b. 

Úvěrové riziko se snížilo, podle Základního scénáře je blízko svého 
dna 
Úvěrové riziko měřené vpředhledícím ukazatelem 12měsíční míry defaultu 
se v roce 2017 snížilo a dosáhlo nového historického minima (Graf II.41). 
Příznivý průběh úvěrového rizika dokládá i nízká úroveň rizikovosti úvěrů 
poskytnutých v posledním období, když míra defaultu úvěrů poskytnutých 
v červnu 2017 byla ve srovnání s úvěry poskytnutými v červnu 2015 při-
bližně o polovinu nižší (Graf II.42). Snížení nastalo rovněž u vzadhledícího 
ukazatele podílu úvěrů se selháním na celkových úvěrech sektoru, který 
odráží materializaci úvěrových rizik přijatých v minulosti (Graf II.43). Zá-
kladní scénář předpokládá stagnaci míry defaultu pro rok 2018 a její vel-
mi pozvolný nárůst v příštích letech. S tím koresponduje i další snížení 
podílu úvěrů se selháním v prvních dvou letech a dosažení dna v roce 
2020. Při naplnění podmínek Nepříznivého scénáře a propadu ekonomiky 
do recese by míra defaultu v prvních dvou letech zaznamenala strmý ná-
růst až k 5 % a následně velmi pozvolný pokles. Výrazně by rostl i podíl 
úvěrů se selháním (Grafy II.41 a II.43). 

Úvěrové riziko u nefinančních podniků se ve většině odvětví 
snížilo, ve stavebnictví a energetice ale přetrvává na zvýšených 
úrovních 
Materializace úvěrového rizika se snížila ve většině odvětví (Graf II.44). 
Nejvyšší podíl úvěrů se selháním v roce 2017 byl vykázán v odvětví ener-
getiky. Pozitivní vývoj u úvěrů se selháním zaznamenalo odvětví staveb-
nictví, kde se tento podíl snížil od ledna 2017 o 11,5 p.b., podíl úvěrů 
se selháním však i v tomto odvětví zůstává stále vysoký. U skupiny 1000 
největších exportérů tento podíl vzrostl kvůli úpadku několika strojíren-
ských subjektů v roce 2016 a činil na začátku roku 2017 5,1 %. Během 
roku 2017 se podíl úvěrů se selháním u největších exportérů snížil 
na 2,6 %, a navracel se tak k dlouhodobému trendu. 

GRAF II.41 

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

Pramen:  ČNB 
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GRAF II.42 

Rizikovost úvěrů nefinančním podnikům podle data 
poskytnutí 
(kumulativní míra defaultu v %) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Počáteční sklon křivky poskytuje relativně spolehlivý signál o dalším vývoji 

rizikovosti úvěrů poskytnutých v daném období. 
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Podíl bankovních úvěrů se selháním v sektoru nefinančních 
podniků 
(v %) 

Pramen:  ČNB 
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GRAF II.44 

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

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Skupina developerů je tvořena kódy NACE 411 (Developerská činnost) 

a 68 (Činnost v oblasti nemovitostí). 
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2.4 DOMÁCNOSTI 

Příjmová situace domácností se díky pokračujícímu hospodářskému růstu 
a rekordně nízké míře nezaměstnanosti dále zlepšovala. Nárůst příjmů 
se společně s nízkými úrokovými sazbami z úvěrů promítl do robustního 
růstu spotřeby a vysokých investic do pořízení nemovitosti. To vytváří 
podmínky pro silně optimistická očekávání domácností a zvyšuje jejich 
ochotu financovat výdaje prostřednictvím dluhu. Hlavním rizikem pro sek-
tor domácností je tak scénář, kdy část domácností začne považovat sou-
časný vývoj příjmů a úroveň úrokových sazeb za dlouhodobě udržitelné 
a podlehne dojmu snadné obsluhy stále se zvyšujícího objemu přijatých 
úvěrů. Úvěrové riziko měřené mírou defaultu v souladu s pozorovaným 
ekonomickým vývojem zůstalo nízké, avšak posun k ještě nižším úrovním 
je nepravděpodobný. Rovněž materializace úvěrového rizika měřená podí-
lem úvěrů se selháním na celkových úvěrech zaznamenala ve sledovaném 
období příznivý vývoj. 

Hospodářský růst přispěl ke zlepšení příjmové situace domácností 
Situace na trhu práce se z pohledu domácností v průběhu roku 2017 
a na začátku roku 2018 dále zlepšovala. Obecná míra nezaměstnanosti 
dosáhla v únoru 2,4 % a nachází se na úrovni historického minima. 
V souladu s tím se příznivě vyvíjela rovněž celková zaměstnanost, přičemž 
počet zaměstnaných osob se v únoru meziročně zvýšil o 73 tis. osob. Pře-
vis poptávky po práci nad její nabídkou se promítá do zrychlujícího mzdo-
vého růstu (Graf II.45), který má rozhodující podíl na pozitivním vývoji 
celkových příjmů domácností (Graf II.46). Aktuální meziroční růst hrubých 
nominálních mezd se pohybuje na úrovni 8 %, přičemž mzdy by si podle 
oficiální makroekonomické prognózy ČNB15 měly v roce 2018 i nadále 
udržet svižnou, byť postupně zvolňující dynamiku. Obdobně jako 
v přechozím roce se zvyšovaly rychleji mzdy domácností s relativně nižšími 
příjmy, když růst mediánové mzdy předstihl růst průměrné mzdy. 

Rostoucí příjmy a příznivý ekonomický vývoj podněcují vznik 
optimistických očekávání 
Příznivá finanční situace domácností se odráží v jejich optimistickém vní-
mání stavu ekonomiky (Graf II.8 v části 2.1.2) a zvyšujících se výdajích. 
Spotřeba domácností v reálném vyjádření vykazovala robustní růst (mezi-
roční tempo přes 4 %), vysokých úrovní dosahovaly ve sledovaném ob-
dobí rovněž investice do pořízení nemovitostí (Graf II.47). Tento vývoj byl 
doprovázen zvyšující se ochotou financovat výdaje prostřednictvím dluhu. 
Celková míra zadluženosti přesto díky zrychlující dynamice příjmů vzrostla 
pouze mírně (Graf II.46). Rizikovým scénářem pro budoucí období je situ-
ace, kdy by část domácností začala považovat současnou dynamiku pří-
jmů za permanentní a vlivem nadměrně optimistických očekávání podleh-
la iluzi snadného splácení stále větší výše dluhu. 

15  Viz Zpráva o inflaci II/2018. 

GRAF II.45 

Vývoj ukazatelů trhu práce 
(v %) 

Pramen:  ČNB, ČSÚ 
Pozn.:  Obecná míra nezaměstnanosti je sezonně očištěna. Svislá čára odděluje pozoro-

vané hodnoty od oficiální makroekonomické prognózy publikované ve Zprávě 
o inflaci II/2018.
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GRAF II.46 

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

Pramen:  ČNB, ČSÚ 
Pozn.:  Nebankovní úvěry představují úvěry poskytnuté ostatními finančními institucemi. 

HDD je zkratka pro hrubý disponibilní důchod. Sektor domácností zahrnuje rov-
něž údaje za neziskové instituce sloužící domácnostem. 
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GRAF II.47 

Tvorba hrubého kapitálu – sektor domácností 
(v mld. Kč) 

Pramen:  ČSÚ 
Pozn.:  Tvorba hrubého kapitálu zahrnuje téměř výlučně investice domácností do poříze-

ní bydlení. 
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Vedle vývoje příjmů podporuje dojem snadného splácení dluhu 
nízká úroveň úrokových sazeb 
Úrokové sazby u nově poskytnutých úvěrů přes postupné zvyšování mě-
nověpolitických sazeb vzrostly pouze mírně nebo v případě spotřebitel-
ských úvěrů vlivem zostřené konkurence dokonce dále klesaly (Graf II.48). 
Při zohlednění mzdové inflace se reálné sazby pohybují ve výrazně zápor-
ných hodnotách, což může u některých domácností optimistická očeká-
vání ohledně dlouhodobě snadné obsluhy dluhu dále zesilovat. Za těchto 
podmínek je hlavním rizikem čerpání takových úvěrů, jejichž splácení 
by se stalo po návratu úrokových sazeb a růstu příjmů k dlouhodobě 
normálním úrovním problematické (viz také část 4.3). Materializace těch-
to rizik nepředstavuje pro ekonomiku bezprostřední nebezpečí, neboť 
domácnosti jsou aktuálně stále schopny získat při refixaci úvěrů 
v průměru o 2 p.b. výhodnější úrokovou sazbu, než za jakou probíhala 
fixace před pěti lety.16 Obrat k růstu sazeb ve srovnání s minulou refixací 
lze při naplnění makroekonomické prognózy ČNB očekávat ve druhé po-
lovině roku 2019 (Graf II.49). 

Úvěrová dynamika v prostředí nízkých sazeb a zrychlující příjmové 
dynamiky zůstává silná… 
Přes určité zvolnění v posledních měsících zůstává úvěrová dynamika sil-
ná, a to zejména díky přetrvávajícímu zájmu o čerpání hypotečních úvěrů. 
Objem nově poskytnutých bankovních úvěrů na bydlení v posledním roce 
zůstával na zvýšených úrovních blízko historických maxim, obdobnou 
tendenci zaznamenaly v roce 2017 rovněž nové bankovní úvěry 
na spotřebu (Graf II.50).17 Snazší dostupnost bankovních úvěrů na spo-
třebu může stát za nižším zájmem o nebankovní půjčky, které 
v posledním roce naopak stagnovaly a nepřispívaly k zesilování dynamiky 
čerpaných úvěrů. 

… robustní růst je očekáván také v nejbližších letech 
Podle Základního scénáře by objem bankovních úvěrů obyvatelstvu měl 
i v nejbližších letech vykazovat robustní růst (Graf II.51). Na tříletém hori-
zontu zátěžového testu se úvěrový růst dostane těsně pod hranici 7 %, 
když se do jeho mírného oslabování postupně promítá efekt rostoucí 
srovnávací základny. Pokud by nastaly podmínky odpovídající Nepřízni-
vému scénáři, došlo by v souladu s ekonomickým útlumem 
k významnému omezení úvěrového financování a propadu úvěrové dy-
namiky do záporných hodnot. 

Zvyšující se část aktiv v rozvahách domácností podléhá riziku 
korekce cen směrem dolů 
Zájem domácností o nákup nemovitosti přispívá k jejich vysokému podílu 
na celkových aktivech sektoru (zhruba 40 %). Domácnosti zároveň 
ve větším rozsahu realizují investice do podílových listů fondů kolektivního 

 
16  Fixace kolem 5 let představuje nejčastější délku fixace u úvěrů na bydlení. 
17  Nové úvěry zahrnují rovněž refixované a refinancované úvěry. U úvěrů na spotřebu jde 

v případě refinancování např. o konsolidaci dřívějších úvěrů. Nové úvěry očištěné o refinan-
cované a refixované úvěry dosahovaly nižších úrovní, hlavní rysy jejich vývoje jsou však ob-
dobné. 

GRAF II.48 

Úrokové sazby z nových bankovních úvěrů domácnostem 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.49 

Rozdíl mezi aktuální sazbou na nový (refixovaný) úvěr na 
bydlení a stejnou sazbou před pěti lety 
(v p.b.) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Uvažována je sazba na nákup bytové nemovitosti s fixací 5–10 let. Svislá čára 

odděluje pozorované hodnoty od hodnot založených na oficiální makroekono-
mické prognóze publikované ve Zprávě o inflaci I/2018. 
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GRAF II.50 

Nově poskytnuté korunové bankovní úvěry domácnostem 
(v mld. Kč za měsíc; pravá osa: meziročně v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Údaje jsou vyhlazeny pomocí tříměsíčních klouzavých průměrů. Nové úvěry 

obsahují rovněž refinancované a refixované úvěry. 
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investování a přiklánějí se k investičním produktům s převážně negaran-
tovaným výnosem (blíže část 3.3). Jak v případě nemovitostí (část 2.2), tak 
v případě uvedených finančních aktiv považuje ČNB aktuální ceny 
z dlouhodobého hlediska za nadhodnocené. To vytváří rizika, která jsou 
spojena s případnou korekcí cen zpět k rovnovážným hodnotám 
(část 2.1). Snížení bohatství v důsledku náhlého poklesu tržní hodnoty 
držených aktiv při zachované výši nominálních dluhů by mohlo část do-
mácností přimět k omezování spotřeby. Riziko vzniku scénáře bilanční 
recese, kdy se subjekty v reakci na nepříznivý šok do bohatství snaží umo-
řovat své dluhy na úkor spotřeby, se tak zvyšuje a může přispět 
k budoucímu zmírnění hospodářské výkonnosti. 

Úvěrové riziko domácností zůstává v současnosti nízké… 
Výše úvěrového rizika měřeného pomocí vpředhledícího ukazatele 
12měsíční míry defaultu bankovních úvěrů obyvatelstvu se v meziročním 
srovnání téměř nezměnila (Graf II.52). Ke konci roku 2017 dosáhla míra 
defaultu hodnoty 2,2 %, což odráželo nepatrný pokles rizikovosti úvěrů 
na bydlení při současném mírném zvýšení míry defaultu u úvěrů 
na spotřebu. Udržení příznivého průběhu úvěrového rizika bylo opět 
ovlivněno zlepšující se příjmovou situací domácností a aktuálně nízkými 
náklady na obsluhu dluhu. V souladu s pozorovaným hospodářským vývo-
jem a robustním úvěrovým růstem klesal rovněž podíl bankovních úvěrů 
se selháním na celkových úvěrech, který měří materializaci úvěrových rizik 
přijatých v minulosti. Ke konci roku 2017 se uvedený podíl snížil 
o 2,5 p.b. u úvěrů na spotřebu, resp. o 0,25 p.b. u úvěrů na bydlení. 

… jeho další pokles však není pravděpodobný 
Se Základním scénářem zátěžového testu je konzistentní další stagnace 
úvěrového rizika domácností, a to při obdobném vývoji rizik u úvěrů 
na bydlení i spotřebu. Při naplnění předpokladů Nepříznivého scénáře 
naopak úvěrové riziko začne prudce růst a na horizontu scénáře dosáhne 
12měsíční míra defaultu ve srovnání se současnou úrovní zhruba trojná-
sobných hodnot. 

GRAF II.51 

Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů obyvatelstvu 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF II.52 

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

 
Pramen:  ČNB 
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