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3 FINANČNÍ SEKTOR 

3.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 

Domácí finanční sektor v roce 2017 navázal na příznivý vývoj z předcho-
zích let. Bankovní sektor vykazuje historicky nejvyšší úroveň kapitálové 
vybavenosti, ziskovosti a likvidity. Přibližuje se i svým historicky nejnižším 
hodnotám podílu úvěrů se selháním na celkových úvěrech. Pojišťovací 
sektor pokračoval v růstu a uchoval si dobrou ziskovost. Přetrvávající dy-
namický rozvoj penzijních a investičních fondů je podporován zvyšováním 
reálných příjmů. 

Hlavním rizikovými scénářem pro finanční sektor zůstává pokles ekono-
mické aktivity doprovázený růstem úvěrového a tržního rizika. Předpoklá-
daný postupný nárůst měnověpolitických úrokových sazeb bude snižovat 
rizika spojená s prostředím mimořádně nízkých úrokových sazeb. Ze stra-
ny finančních institucí však bude vyžadovat kvalitní řízení tržních rizik ve 
všech segmentech finančního sektoru. Pokračování snižování rizikových 
vah stanovovaných bankami pomocí interních modelů u úvěrů zajištěných 
rezidenčními nemovitostmi může v budoucnosti umocňovat rizika souvi-
sející se současným vývojem na trhu nemovitostí. Výsledky provedených 
zátěžových testů však dokládají, že stávající úroveň kapitálové vybavenos-
ti, likvidity a ziskovosti rozhodujících částí finančního sektoru zajišťují vy-
sokou míru odolnosti vůči předpokládaným šokům. 

Aktiva finančního sektoru nadále rostou, nejrychleji v segmentu 
investičních fondů 
Všechny segmenty finančního sektoru vyjma družstevních záložen vykáza-
ly ve čtvrtém čtvrtletí 2017 meziroční nárůst bilanční sumy (Graf III.1). 
Celková aktiva finančního sektoru meziročně vzrostla o 15,7 % na 
8,9 bil. Kč, což představuje 176,2 % HDP. Bankovní sektor, který před-
stavuje téměř 80 % aktiv finančního sektoru, zaznamenal nejvyšší nárůst 
bilanční sumy v absolutním vyjádření i velmi vysoké tempo růstu 
(o 1 048 mld. Kč, resp. o 17,6 %). To bylo dáno zejména zvýšením koru-
nových vkladů nerezidentů u domácích bank v prvním čtvrtletí 2017 
v souvislosti s očekáváním ukončení kurzového závazku. Bilanční suma 
bankovního sektoru však rostla vysokým tempem i po očištění vlivu expo-
zic vůči ČNB (o 545 mld. Kč, resp. o 13,0 %). Nejvyšší tempo růstu bi-
lanční sumy vykázaly již pátým rokem investiční fondy (o 78 mld. Kč, resp. 
o 19,3 %) a její velikost tak předčila velikost bilanční sumy penzijních 
fondů, rostoucí také vysokým tempem (o 43 mld. Kč, resp. o 10,8 %). 
Bilanční suma družstevních záložen meziročně významně klesla 
(o 11 mld. Kč, resp. o 32,5 %), což je dáno zejména přeměnou největšího 
subjektu v segmentu na banku. 

GRAF III.1 

Dynamika růstu jednotlivých segmentů finančního sektoru 
(v %; k 31. 12. 2017) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  NPFA = nebankovní poskytovatelé financování aktiv. Číslo u svislé základny 

udává celkový objem aktiv ke konci roku 2017 v mld. Kč. 

-40 -30 -20 -10 0 10 20

NPFA

Investiční fondy

Penzijní fondy

Pojišťovny

Družstevní záložny

Banky

Prům. meziroční změna 2013–2017 

Meziroční změna 4Q 2016

Meziroční změna 4Q 2017

 

408 

479 

445 

512 

23 

7010 



 

 

41 

 
3 FINANČNÍ SEKTOR 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018 

3.2 BANKOVNÍ SEKTOR A DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNY 

3.2.1 Kapitál 

Kapitálová vybavenost bank v roce 2017 vzrostla… 
V průběhu roku 2017 vzrostl celkový regulatorní kapitál v domácím ban-
kovním sektoru o 30,7 mld. Kč a dosáhl úrovně 460,6 mld. Kč.1 Celkový 
kapitálový poměr se zvýšil o 0,8 p.b. na 19 % (Graf III.2) a kapitálový po-
měr Tier 1 se zvýšil o 0,8 p.b. na 18,5 %. Značný úvěrový růst způsobující 
snižování kapitálového poměru (-2,9 p.b.) byl vyvážen posílením kapitálu 
ze zisku2 (1,3 p.b.) a zejména opětovným poklesem agregátních riziko-
vých vah (2,4 p.b). Kapitál Tier 1 je pro domácí bankovní sektor dlouho-
době téměř shodný s kmenovým kapitálem Tier 1 (Common Equity 
Tier 1), tedy nejkvalitnější kapitálovou složkou.  

… její úroveň i nadále umožňuje růst bilancí bank… 
Souhrnný kapitálový požadavek se skládá z minimální regulatorně stano-
vené úrovně v Pilíři 1 (8 %), požadavků na základě vyhodnocení rizik do-
hledovým orgánem v Pilíři 2 (agregátně v průměru 1,7 %) a kapitálových 
rezerv. Kapitál většiny bank v dostatečné míře převyšuje souhrnný kapitá-
lový požadavek. Přebytek kapitálu dosahuje 55,4 mld. Kč (3,2 p.b.) 
u systémově významných a 45,8 mld. Kč (6,8 p.b.) u ostatních bank 
(Tab. III.1). Spolu s dosahovanou ziskovostí vytváří dobré podmínky pro 
úvěrování reálné ekonomiky.  

… tento prostor se však může snižovat… 
Za konzervativních předpokladů konstantní úrovně rizikových vah a poža-
davků stanovených v Pilíři 2 a při zohlednění již známých rozhodnutí 
o výši proticyklické kapitálové rezervy, by se dle plánů bank o budoucím 
vývoji kapitálu a objemu úvěrů3 (nárůst úvěrů průměrně o 6,4 % za rok) 
snížil kapitálový přebytek ze 101,1 mld. Kč (4,2 p.b.) ke konci roku 2017 
na zhruba 92,7 mld. Kč (3,4 p.b) ke konci roku 2018 (Graf III.2). 
U systémově významných bank by došlo k poklesu o 7,6 mld. Kč na 
47,8 mld. Kč (2,4 p.b.), zatímco u ostatních bank o 0,8 mld. Kč na 
45 mld. Kč (5,9 p.b.). Za této modelové situace by banky měly mít agre-
gátně dostatečný prostor na případné další navýšení proticyklické kapitá-
lové rezervy (blíže viz část 5.2.2) a úvěrový růst za předpokladu přiměřené 
dividendové politiky. Tento prostor by se však snížil, pokud by došlo 
k poklesu ziskovosti. 

… a nemusel by u některých bank postačovat v nepříznivé fázi 
finančního cyklu 
Souhrnný dopad Nepříznivého scénáře zátěžových testů ČNB (blíže viz 
část 4.1) na bankovní sektor ukazuje, že celkový kapitálový poměr nekle-

 
1  Z analýzy kapitálu bankovního sektoru jako celku v celé části 3.2.1 byly vyřazeny Česká 

exportní banka (ČEB) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Důvodem je 
jejich 100% vlastnictví českým státem (a s tím související implicitní státní záruky za jejich 
závazky), jejich odlišný obchodní model a volatilita jejich úvěrového portfolia. 

2  Zisk po zdanění za rok 2017 dosáhl 75,9 mld. Kč, z čehož by bylo při zachování loňského 
výplatního poměru vyplaceno 46,4 mld. Kč na dividendách. 

3  Data z výkazu „Plány financování banky“ (FPSIFE10). 

GRAF III.2 

Struktura kapitálových požadavků v českém bankovním 
sektoru  
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Z důvodu částečného překryvu požadavků bezpečnostní kapitálové rezervy 

s požadavkem Pilíře 2 jsou od července 2014 požadavky Pilíře 2 očištěny o poža-
davky vyplývající ze zátěžových testů prováděných pro účely dohledu. Predikce 
přebytku kapitálu (vzorková výplň) předpokládá konstantní úroveň rizikových 
vah, rizikové expozice jsou spočteny na základě předpokladů bank o budoucích 
úvěrech, které banky reportují do výkazu „Plány financování banky“ (FPSIFE10). 
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TAB. III.1 

Přebytek kapitálu oproti různým kapitálovým požadavkům ke 
konci roku 2017 
(v mld. Kč, p.b. v závorce) 

  

Banky  
celkem  

(bez ČEB 
a ČMZRB) 

Domácí 
systémově 
významné 

banky 

Ostatní 
banky (bez 

ČEB a 
ČMZRB) 

ČEB + 
ČMZRB 

Požadavky Pilíře 1 
  

268,1 184,6 83,5 8,8 

(11,1) (10,6) (12,3) (29,9) 

Požadavky Pilíře 1 + 2 
  

220,3 154,2 66,1 6,7 

(9,1) (8,8) (9,8) (22,8) 

Požadavky Pilíře 1 + 2 
+ rezerva ke krytí syst. 
rizika 
  

173,7 107,7 66,1 6,7 

(7,2) (6,2) (9,8) (22,8) 

Požadavky Pilíře 1 + 2 
+ rezerva ke krytí syst. 
rizika + bezp. kap. 
rezerva 
  

101,1 55,4 45,8 5,8 

(4,2) (3,2) (6,8) (19,8) 

Počet bank 22 5 17 2 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:   Za domácí systémově významné banky považujeme instituce, které mají 

k 1. 1. 2018 stanovenou rezervu ke krytí systémového rizika. 
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sá pod úroveň kapitálového požadavku podle Pilíře 1 a Pilíře 2. V indivi-
duálních případech však naznačuje, že některé banky by jeho požadova-
nou výši nemusely být schopny při daném scénáři udržet. Pod jeho hranici 
by se dostalo celkem 14 bank. ČNB bere výsledky zátěžových testů v úva-
hu při posuzování dostatečnosti kapitálu v procesu SREP.  

Přístup ČNB k zavádění některých kapitálových rezerv historicky 
ovlivňoval mezinárodní srovnání kapitálového poměru na úrovni 
celkového kapitálu 
ČNB zavedla bezpečnostní kapitálovou rezervu i rezervu ke krytí systémo-
vého rizika během roku 2014 v plné výši (blíže část 5.2.1) bez využití 
možnosti postupného navyšování (tzv. phase-in). Domácí banky vykazova-
ly dostatečný přebytek kapitálu nad kapitálovými požadavky Pilíře 1 a 2, 
přičemž ekonomika přecházela do příznivé fáze finančního cyklu. Makro-
obezřetnostní a dohledové autority některých členských zemí EU uplatňo-
valy s ohledem na slabší kapitálovou pozici po krizi přechodná ustanovení 
umožňující postupné navyšování těchto kapitálových rezerv.4 Zvyšování 
souhrnného kapitálového požadavku v domácím bankovním sektoru rea-
govalo v posledních letech již pouze na aktuální vývoj systémového rizika, 
zejména jeho cyklické složky (zvyšování sazby CCyB), případně rizik Pilí-
ře 2. Využití kapitálových přebytků ke krytí kapitálových požadavků Pilí-
ře 1 spojených s vyšší úvěrovou aktivitou v ČR potom vedlo k pouze mír-
nému nárůstu kapitálového poměru v ČR oproti vývoji v zahraničí. 
Zatímco kapitálový poměr Tier 1 domácích bank zůstává mírně nad prů-
měrem EU, celkový kapitálový poměr se již pohybuje pod ním (Graf III.3). 

Pákový poměr se mírně zhoršil 
Pákový poměr bankovního sektoru definovaný jako podíl kapitálu Tier 1 
na celkových expozicích v roce 2017 meziročně klesl o 0,5 p.b. na 6,6 % 
(Graf III.6). Příznivý vliv nárůstu kapitálu (+0,5 p.b.) byl převážen nárůstem 
celkových expozic (-1,0 p.b.) převážně vůči ČNB. Pákový poměr je u všech 
bank vyšší než 3 % s výjimkou jedné, u níž je nižší hodnota odrazem spe-
cifického obchodního modelu (Graf III.4).  

V případě pákového poměru očištěného o expozice vůči centrální 
bance plní upravený limit na úrovni 3,75 % všechny banky 
Vypovídací hodnota pákového poměru může být ovlivněna vysokými ex-
pozicemi bankovního sektoru vůči centrální bance v důsledku použití ně-
kterých měnověpolitických nástrojů, např. kvantitativního uvolňování ne-
bo kurzového závazku, při dosahování cíle cenové stability. Rozsah těchto 
expozic by u části bank v některých zemích mohl vést k neplnění poža-
davku na minimální pákový poměr. Návrhy Basilejského výboru (BCBS, 
balík reforem Basel III, část 5.4.2) z konce roku 2017 proto obsahují ná-
rodní diskreci, podle níž by bylo možné za výjimečných makroekonomic-
kých okolností rezervy bank v centrální bance dočasně vyloučit ze jmeno-
vatele pro výpočet pákového poměru při současné rekalibraci minimální 

 
4  Včetně rezervy pro jiné systémově významné instituce (J-SVI). 

GRAF III.3 

Rozdíl mezi kapitálovým poměrem bank v ČR a v zemích EU 
 (v p.b.; u EU průměr hodnot v jednotlivých zemích) 

 
Pramen:  MMF 
Pozn.:    Data týkající se kapitálu jsou pro BE, RO a UK dostupná jen k 30. 9. 2017, 

v případě FR a IT pouze k 30. 6. 2016. Vzhledem k odlišnému zdroji dat se hod-
noty kapitálového poměru za domácí bankovní sektor mírně liší od hodnot dle 
zdroje ČNB. 
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GRAF III.4 

Pákový poměr a výše rizikové váhy u domácích bank ke konci 
2017 
(osa x: riziková váha v %; osa y: pákový poměr v %)

 
Pramen:  ČNB, EBA 
Pozn.:  Černá horizontální linie značí minimální pákový poměr ve výši 3 %. Červená 

horizontální linie představuje průměrnou výši pákového poměru v domácím ban-
kovním sektoru ke konci roku 2017. Červené tečky znázorňují domácí systémově 
významné banky. Na ose x jsou znázorněny tzv. implicitní rizikové váhy. Ty jsou 
vypočteny jako vážená hodnota expozice / hodnota expozice dle evropského vy-
kazovacího rámce COREP. 
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požadované hodnoty pákového poměru směrem vzhůru.5 Taková diskre-
ce je vzhledem k využití kurzového závazku v letech 2013–2017 relevant-
ní i pro ČR. Politika kurzového závazku se prostřednictvím intervencí na 
devizovém trhu odrazila ve výrazném zvýšení devizových rezerv ČNB. Je-
jich protistranou je rozsáhlý nárůst expozic bank vůči ČNB. Ty v součas-
nosti dosahují téměř jedné třetiny aktiv bank. ČNB v souladu se závěry 
diskuze v BCBS dočasně považuje za více relevantní ukazatel pákového 
poměru ten, který vylučuje expozice vůči ČNB ze jmenovatele vzorce pro 
výpočet pákového poměru. Zároveň dočasně považuje za relevantní mi-
nimální požadovanou hodnotu pákového poměru 3,75 %. ČNB bude 
pravidelně vyhodnocovat, zda přetrvávají důvody k této úpravě a bude 
o tom instituce informovat ve svých publikacích. Hodnota pákového po-
měru po vyloučení expozic vůči centrální bance meziročně vzrostla 
o 0,8 p.b. a činila 10,0 % (Graf III.7). Na zvýšení pákového poměru 
v tomto případě působil pokles očištěných celkových expozic (+0,2 p.b.) 
společně s nárůstem kapitálu sektoru (+0,6 p.b.). Všechny banky se po-
hybují vysoko nad 3,75% limitem (Graf III.5). 

Agregátní rizikové váhy u expozic s přístupem IRB i STA klesly 
zčásti v důsledku devizových intervencí před ukončením 
kurzového závazku ČNB  
V roce 2017 klesly agregátní rizikové váhy6 u expozic se standardizova-
ným přístupem pro stanovování rizikových vah (STA, 2,0 bil. Kč) o 7,9 p.b. 
na 29,1 %. U expozic, jejichž rizikové váhy jsou stanovovány pomocí in-
terních modelů (IRB, 4,8 bil. Kč), klesly agregátní rizikové váhy ve stejném 
období o 5,4 p.b. na 29,4 % (Graf III.6). Tento pokles byl u expozic 
s přístupem IRB přibližně z poloviny a u expozic s přístupem STA prakticky 
výhradně zapříčiněn změnou vzájemného poměru kategorií expozic 
v aktivech bank. Nejvýznamnější změnu struktury představoval v obou 
případech nárůst expozic vůči ČNB, jež v souhrnu za celý sektor dosáhl za 
rok 2017 téměř 1 bil. Kč. Příčinou tohoto nárůstu byly zejména specifické 
podmínky na trhu v období okolo ukončení kurzového závazku ČNB7 
a následně také zvýšení dvoutýdenní repo sazby ČNB. O důvodech, proč 
rizikové váhy nelze mezi přístupy STA a IRB přímo porovnávat, pojednává 
Box 3.1. 

U bank s přístupem IRB poklesly průměrné rizikové váhy u všech 
hlavních kategorií expozic 
Pokles průměrných rizikových vah byl pozorován napříč všemi nejvýznam-
nějšími kategoriemi expozic. U expozic vůči institucím o 4,3 p.b. na 
16,8 %, u expozic vůči centrálním vládám a centrálním bankám 

 
5  Velká Británie již v minulém roce z těchto důvodů vyloučila z výpočtu pákového poměru 

vybrané expozice vůči centrální bance. Tuto změnu zároveň promítla do zvýšení minimální-
ho limitu na pákový poměr z 3 % na 3,25 %. Viz PRA. 2017. Policy Statement 21/17: Con-
sultations by the FPC and PRA on changes to the UK leverage ratio framework relating to 
the treatment of claims on central banks. 

6  V analýze rizikových vah jsou použita data o tzv. implicitních rizikových vahách. Ty jsou 
vypočteny jako vážená hodnota expozice / hodnota expozice dle evropského vykazovacího 
rámce COREP. 

7  Za první čtvrtletí roku 2017 činil nárůst expozic vůči ČNB 915 mld. Kč. Pro srovnání, nárůst 
devizových rezerv ČNB za stejné období činil 1 125 mld. Kč. 

GRAF III.5 

Pákový poměr očištěný o expozice vůči ČNB a výše rizikové 
váhy u domácích bank ke konci 2017 
(osa x: riziková váha v %; osa y: pákový poměr v %)

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Černá horizontální linie značí minimální očištěný pákový poměr ve výši 3,75 %. 

Červená horizontální linie představuje průměrnou výši očištěného pákového po-
měru v domácím bankovním sektoru ke konci roku 2017. Červené tečky znázor-
ňují domácí systémově významné banky. Na ose x jsou znázorněny tzv. implicitní 
rizikové váhy. Ty jsou vypočteny jako vážená hodnota expozice / hodnota expozi-
ce dle evropského vykazovacího rámce COREP. 
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GRAF III.6 

Agregátní rizikové váhy, pákový poměr a velikost úvěrových 
expozic 
(v %; pravá osa: v bil. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Pro pákový poměr dle Basel III jsou dostupná data až od začátku roku 2014. Do 

roku 2013 (včetně) je pákový poměr aproximován zjednodušeným pákovým po-
měrem vypočteným jako Tier 1 kapitál / Aktiva celkem.  V porovnání s pákovým 
poměrem dle Basel III nebere zjednodušený pákový poměr v úvahu podrozvahové 
položky.  
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o 1,0 p.b. na 2,4 %, u ostatních expozic vůči retailu (mimo SME)8 
o 5,1 p.b. na 48,6 %, u expozic vůči retailu zajištěných nemovitostí (mi-
mo SME)9 o 2,3 p.b. na 22,9 % a u podnikových expozic o 4,5 p.b. na 
60,0 % (Graf III.7). I přes pokračující růst cen nemovitostí a úvěrů na je-
jich pořízení10 došlo k dalšímu poklesu jejich rizikových vah. Koncentrace 
úvěrových expozic spojených s trhem nemovitostí přitom zůstává vysoká 
na úrovni 58 % celkových úvěrů soukromému nefinančnímu sektoru. Vý-
voj rizikových vah bank s přístupem IRB je spjat s dlouhodobě příznivým 
ekonomickým vývojem spojeným s nízkou četností selhání, kdy ve vstup-
ních datech interních modelů bank začínají převládat hodnoty 
z pokrizového období.11 To může vést k nižšímu kapitálovému požadavku 
a do jisté míry zvyšovat zranitelnost bankovního sektoru v případě materi-
alizace rizika v době ekonomického poklesu.12 S cílem toto riziko omezit 
byla v některých zemích již stanovena minimální hranice rizikových vah 
hypotečních úvěrů. Krátkou analýzu možných dopadů na kapitál 
v případě využití tohoto přístupu v podmínkách ČR představuje Box 3.2. 

BOX 3.1 ROZDÍLY V KAPITÁLOVÉ NÁROČNOSTI PŘÍSTUPŮ 
STA A IRB NEREFLEKTOVANÉ VE VÝŠI RIZIKOVÝCH VAH 

Agregátní rizikové váhy vypočtené implicitně jako podíl rizikově 
vážených expozic a celkových expozic vykazují napříč sektorem 
značnou heterogenitu. Jejich hodnoty se pohybují mezi 10 % 
a 80 % pro jednotlivé STA banky a mezi 15 % a 45 % pro jednot-
livé IRB banky. Takto vypočtené rizikové váhy jsou v praxi často jak 
analytiky, tak i samotnými bankami navzájem porovnávány. Cílem 
první části tohoto boxu je vysvětlit, proč takovéto přímé porovnání 
není ve skutečnosti možné a proč poměr rizikových vah 
v přístupech STA a IRB nemusí přímo odpovídat poměru kapitálo-
vé náročnosti vztažené k jinak stejné původní hrubé účetní hodno-
tě úvěrové expozice (původní hodnota expozice). Ve druhé části je 
poté navržen alternativní ukazatel kapitálové náročnosti, jehož 
cílem je eliminovat co nejvíce rozdílů plynoucích z přístupů STA 
a IRB nezachycených ve výši rizikových vah.  

 

 
8  Tato kategorie expozic je tvořena převážně úvěry na spotřebu. 
9  Tato kategorie expozic je tvořena převážně hypotečními úvěry. 
10  Rizika spojená s trhem nemovitostí a úvěry na bydlení jsou podrobně popsána v kapitole 2 

a části 5.3.  
11  Přístup IRB předpokládá, že banky používají tzv. TTC (through-the-cycle) hodnoty parame-

trů, tedy zohledňující celý ekonomický cyklus. Na výše zmíněné prodlužování pozitivní fáze 
ekonomického cyklu zareagovaly regulatorní orgány (Basilejský výbor i EBA). Do budoucna 
(od roku 2020) bude požadováno přiměřené zastoupení dat z doby ekonomického poklesu 
v datových souborech použitých pro kalibraci parametrů IRB, viz 
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/model-validation/guidelines-on-pd-lgd-
estimation-and-treatment-of-defaulted-assets. 

12  Očekávané úvěrové ztráty by měly být ve skutečnosti kryty primárně opravnými položkami. 
Z hlediska obezřetnostní regulace je potom podstatný součet kapitálového požadavku a vý-
še opravných položek, které by měly zabezpečit krytí očekávaných i neočekávaných úvěro-
vých ztrát (viz alternativní ukazatel kapitálové náročnosti, Box 3.1). 

GRAF III.7 

Průměrné rizikové váhy a velikost nejvýznamnějších kategorií 
expozic s přístupem IRB 
(v %; pravá osa: v bil. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Značky spojené čárami udávají velikost rizikových vah pro jednotlivé kategorie 

expozic (levá osa). Výška sloupců udává velikost expozice (pravá osa). Barevné 
označení značek odpovídá barevnému označení sloupců. 
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PROCES URČOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKŮ A ROLE 
RIZIKOVÝCH VAH 

Agregátní rizikové váhy mezi jednotlivými bankami (bez ohledu na 
aplikovaný přístup) není možné přímo porovnávat kvůli rozdílným 
rizikovým profilům a z nich plynoucímu rozdílnému složení úvěro-
vých portfolií jednotlivých bank. Srovnání rizikových vah na úrovni 
jednotlivých kategorií úvěrových expozic je pak omezeno rozdíl-
nými definicemi těchto kategorií v obou přístupech.13 Kromě těch-
to překážek existují další technické rozdíly mezi přístupy STA a IRB, 
které nejsou přímo zachyceny ve výši rizikových vah, ačkoli mají 
vliv na výši požadovaného kapitálu k dané původní hodnotě expo-
zice (Graf III.1 Box). 

Proces stanovení kapitálového požadavku k původní hodnotě ex-
pozice (podle pravidel STA nebo IRB) se skládá z několika kroků, 
přičemž pouze část z nich je reflektována ve výši rizikových vah 
(Graf III.1 Box, označeno zelenou šipkou). Nicméně také ostatní 
kroky v tomto procesu mají v rámci přístupů STA a IRB svá specifi-
ka. Faktická kapitálová náročnost vztažená k původní hodnotě 
expozice plynoucí z používaného přístupu pro stanovování riziko-
vých vah tak není určena pouze aplikovanými rizikovými vahami 
a příslušným kapitálovým požadavkem (v procentech rizikově vá-
žených expozic), ale také dalšími úpravami, k nimž patří úpravy 
o opravné položky či rezervy, techniky snižování úvěrového rizika
(credit risk mitigation techniques, CRMT) či konverzní faktory pro 
podrozvahové expozice. 

V přístupu STA je nejprve původní hodnota expozice snížena 
o opravné položky k úvěrovým expozicím na rozvaze a rezervy
k podrozvahovým úvěrovým expozicím. V případě úvěrů zajiště-
ných nemovitostí je navíc z celkové původní hodnoty expozice 
vyjmuta její část překračující regulatorně stanovenou hodnotu 
LTV,14 která je následně přeřazena do příslušné kategorie nezajiš-
těných expozic (Graf III.1 Box, krok číslo 1). Žádná z těchto úprav 
není v přístupu IRB aplikována. 

V dalším kroku je hodnota expozice upravena o CRMT 
(Graf III.1 Box, krok číslo 2). Ty se dělí na CRMT se substitučním 
vlivem, CRMT s vlivem na hodnotu expozice a CRMT v odhadech 
LGD. CRMT se substitučním vlivem jsou aplikovány v obou přístu-

13  Například kategorie podnikových expozic v přístupu IRB obsahuje všechny expozice vůči 
podnikům, zatímco v přístupu STA jsou z této kategorie vyčleněny expozice zajištěné ne-
movitostmi, které jsou vykazovány v samostatné kategorii. Jako další příklad lze uvést kate-
gorii expozice se selháním, jež jsou v přístupu IRB vykazovány spolu s expozicemi dané ka-
tegorie bez selhání, zatímco v přístupu STA jsou opět vykazovány v samostatné kategorii. 

14  Pro úvěry zajištěné obytnými nemovitostmi se jedná o LTV 80 %, pro úvěry zajištěné ko-
merčními nemovitostmi 50 % nebo 60 %. 

GRAF III.1 BOX 

Diagram procesu výpočtu kapitálových požadavků k původní 
hodnotě expozice v přístupech STA a IRB 

Pramen:  ČNB 
Pozn.: Světlejší odstíny podbarvení úprav v prvním a čtvrtém kroku diagramu značí, že 

tyto úpravy se týkají jen určité kategorie expozic (expozic zajištěných nemovi-
tostmi, resp. expozic vůči SME). 
1) Metoda výpočtu konverzních faktorů se mezi přístupy STA a IRB liší. 
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pech a slouží k přesunu částí úvěrových expozic mezi jednotlivými 
kategoriemi expozic tak, aby konečné riziko odpovídalo správné 
kategorii.15 CRMT s vlivem na výši expozice jsou aplikovány pouze 
v přístupu STA a CRMT v odhadech LGD pouze v přístupu IRB. 

Na podrozvahové expozice jsou dále v obou přístupech aplikovány 
konverzní faktory, které by měly reflektovat pravděpodobnost, 
s jakou podrozvahová expozice přejde do rozvahy (Graf III.1 Box, 
krok číslo 3). V přístupech STA a FIRB je tato pravděpodobnost 
aproximována regulatorně stanovenými fixními koeficienty, zatím-
co v přístupu AIRB je odhadována pomocí interních modelů 
bank.16  

Po provedení výše popsaných úprav se na hodnotu expozice 
(Graf III.1 Box, označeno *) aplikuje v přístupu STA regulatorně 
stanovená riziková váha odpovídající dané kategorii a v přístupu 
IRB pak riziková váha vycházející z odhadů PD a odhadů či regula-
torně stanovených hodnot LGD17, které jsou dosazeny do regula-
torně stanoveného vzorce odvozeného z ASRF modelu.18 
V případě expozic vůči malým a středním podnikům (SME) je dále 
aplikován podpůrný koeficient ve výši 0,7619 (Graf III.1 Box, krok 
číslo 4). Pouze tato část procesu stanovení výše kapitálového po-
žadavku k dané úvěrové expozici je tedy zachycena ve velikos-
ti rizikových vah. 

Výsledná absolutní hodnota kapitálového požadavku pro danou 
úvěrovou expozici je pak stanovena aplikací příslušného procent-
ního kapitálového požadavku banky na rizikově váženou hodnotu 
expozice po úpravě SME podpůrným koeficientem. V případě pří-
stupu IRB je navíc porovnávána celková výše natvořených oprav-
ných položek s celkovou výší očekávané úvěrové ztráty. Pokud je 
výsledný rozdíl mezi opravnými položkami a očekávanou úvěrovou 
ztrátou kladný, je přičten ke kapitálu Tier 2 banky až do výše 0,6 
% rizikově vážených expozic banky. Pokud je záporný, je odečten 
od kapitálu CET1 banky (Graf III.1 Box, krok číslo 5).19 

15  Pokud je například část expozice zajištěna osobní zárukou, banka na ni může aplikovat 
v přístupu STA rizikovou váhu odpovídající ručiteli a v přístupu IRB pak rizikové parametry 
odpovídající ručiteli. 

16  Přístupy AIRB a FIRB se liší zejména v odhadování parametru LGD a konverzních faktorů. 
V přístupu FIRB se používají regulatorní hodnoty LGD a konverzních faktorů (u bank, které 
nedisponují vlastními věrohodnými odhady). V přístupu AIRB jsou parametry LGD a zčásti 
i konverzní faktory odhadovány na základě interních modelů. 

17  Přičemž LGD v sobě zachycuje příslušné CRMT.  
18  Asymptotic Single Risk Factor model, viz Gordy, M. B. (2003): A Risk-Factor Model Foun-

dation for Ratings-Based Bank Capital Rules, Journal of Financial Intermediation 12(3), 
s. 199–232.

19  V případě přístupu STA lze určitou část natvořených opravných položek (tzv. obecné úpravy 
o úvěrové riziko) zahrnout do kapitálu Tier 2 až do výše 1,25 % rizikově vážených expozic
banky. Od zavedení nového účetního standardu IFRS 9 však byly k 1. 1. 2018 tyto obecné 
úpravy o úvěrové riziko dle pozice EBA prakticky zrušeny, viz 
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Popsané úpravy nezachycené ve výši rizikových vah potom mohou 
vést k odlišnému poměru požadovaného kapitálu k původní hod-
notě expozice, než naznačují rizikové váhy. Poměr rizikových vah 
mezi přístupy STA a IRB tak nemusí odpovídat poměru kapitálové 
náročnosti obou přístupů. 

ALTERNATIVNÍ UKAZATEL UMOŽŇUJE LEPŠÍ SROVNÁNÍ 
KAPITÁLOVÉ NÁROČNOSTI PŘÍSTUPŮ STA A IRB PRO 
EXPOZICE ZAJIŠTĚNÉ NEMOVITOSTMI 

Cílem ukazatele představeného níže je eliminovat co nejvíce 
z výše popsaných rozdílů pro kategorii STA „expozice zajištěné 
nemovitostmi“ a kategorii IRB „expozice vůči retailu zajištěné ne-
movitostmi (mimo SME)“. Pro účely srovnání byly vybrány pouze 
úvěry bez selhání, tedy úvěry, u nichž se případné riziko selhání 
ještě nematerializovalo. Pro porovnatelnost kategorií bylo nutné 
expozice STA nejprve očistit o expozice mimo retail a dále pak 
o retailové expozice vůči SME. Expozice IRB bylo nutné očistit 
o úvěry se selháním. Následně byl po vzoru (Arroyo et al., 2012)20 
navržen alternativní ukazatel kapitálové náročnosti (AUKN). Jeho 
cílem je poskytnout přesnější srovnání poměru požadovaného ka-
pitálu k dané úvěrové expozici mezi přístupy STA a IRB. Z hodnoty 
expozice (Graf III.1 Box, označeno *) byly v obou přístupech od-
straněny změny plynoucí z CRMT se substitučním vlivem. 
V případě přístupu STA byly dále odstraněny změny plynoucí 
z CRMT s vlivem na hodnotu expozice, a přičteny opravné položky 
a rezervy (upravené o konverzní faktory). Takto vypočtená srovna-
telná hodnota expozice (SHE) byla porovnána se součtem rizikově 
vážené hodnoty expozice (RVHE, Graf III.1 Box, označeno **) 
a příslušných opravných položek vytvořených k úvěrům bez selhání 
(OP) vynásobených koeficientem 1 / procentní kapitálový požada-
vek dané banky (KPB). Tento koeficient pro každou banku vyjadřu-
je, o kolik je dopad tvorby opravných položek do kapitálu vyšší než 
dopad rizikově vážené hodnoty expozice. AUKN21 je tedy pro kaž-
dou banku definována jako: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑂𝑂𝑂𝑂 ×  � 1

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
�

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅
. 

 
https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-opinion-on-transitional-arrangements-and-
credit-risk-adjustments-due-to-the-introduction-of-ifrs-9. 

20  Arroyo J., Colomer I., García-Baena R. a González-Mosquera L. (2012): Comparing Risk-
weighted Assets: The Importance of Supervisory Validation Processes, Estabilidad Financie-
ra 22, s. 9–29. 

21  Ani navrhovaný alternativní ukazatel kapitálové náročnosti nesmazává všechny rozdíly mezi 
přistupy STA a IRB nezachycené ve výši rizikových vah. Rozdíly plynoucí z vyřazení části ex-
pozice nad regulatorně stanovenou hodnotou LTV v přístupu STA z kategorie expozic zajiš-
těných nemovitostmi, z rozdílného přístupu ke konverzním faktorům a z navýšení a odpoč-
tů regulatorního kapitálu plynoucích z rozdílného zacházení s opravnými položkami v obou 
přístupech nadále zůstávají i v AUKN. Na základě dostupných dat tyto rozdíly nebylo mož-
né eliminovat. 

https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-opinion-on-transitional-arrangements-and-credit-risk-adjustments-due-to-the-introduction-of-ifrs-9
https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-opinion-on-transitional-arrangements-and-credit-risk-adjustments-due-to-the-introduction-of-ifrs-9
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Srovnání časových řad agregátních AUKN pro výše definovanou 
kategorii expozic v přístupech STA a IRB ukazuje, že kapitálová 
náročnost v přístupu IRB (stejně jako samotné rizikové váhy) dlou-
hodobě klesá, zatímco v přístupu STA se udržuje stabilně na vý-
razně vyšší úrovni (Graf III.2 Box). Rozdíl mezi kapitálovou nároč-
ností obou přístupů se tak dlouhodobě zvyšuje.22 Podíl kapitálové 
náročnosti obou přístupů je ve skutečnosti ještě více nakloněn 
v neprospěch přístupu STA, protože v přístupu STA se na část ex-
pozice nad regulatorně stanovenou hodnotou LTV aplikují rizikové 
váhy odpovídající nezajištěnému úvěru (v případě retailových úvěrů 
ve výši 75 %).23 Tyto skutečnosti mohly hrát roli při stanovení 
spodní hranice pro rizikové váhy v přístupu IRB, tzv. „output flo-
or“, která byla v předcházejících letech předmětem rozsáhlé dis-
kuze v Basilejském výboru (viz Box 5.3 v části 5.4.2). 

BOX 3.2: ANALÝZA DOPADU REGULATORNÍHO NASTAVENÍ 
RIZIKOVÝCH VAH U HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 

Účelem této analýzy je odhadnout, jaký dopad na kapitálový pře-
bytek bank, které využívají přístup IRB ke stanovování rizikových 
vah, by mělo nastavení minimální úrovně rizikových vah u hypo-
tečních úvěrů ve výši 25 %.24 Tato hodnota by za současných pra-
videl pro přístup STA a z pohledu pouze hypotečních úvěrů byla 
zhruba v souladu s návrhem spodní hranice pro rizikové váhy 
v přístupu IRB, tzv. „output floor“, obsaženém v balíku reforem 
Basel III, který byl představen na konci roku 2017.25 Reformy 
Basel III navrhují nastavení této spodní hranice pro celkové rizikově 
vážené expozice v přístupu IRB na úrovni 72,5 % úrovně impliko-
vané aplikací přístupu STA na dané úvěrové portfolio.26 Ze zemí 
EU je limit na rizikovou váhu hypotečních úvěrů ve výši 25 % sta-
noven již od roku 2014 ve Švédsku27, Finsko28 jej stanovilo v roce 
2017 ve výši 15 %. 

22  Přístup IRB na druhou stranu implikuje vyšší regulatorní nároky na řízení rizik a vykazovací 
povinnosti. 

23  Odhadovaný podíl existujících úvěrů zajištěných rezidenčními (resp. komerčními) nemovi-
tostmi s LTV vyšším než 80 % (resp. 50 %) je v přístupu STA velmi nízký. To naznačuje, že 
chyba učiněná nezahrnutím uvedeného specifika přístupu STA do výpočtu AUKN je zane-
dbatelná. 

24  Jako dočasné makroobezřetnostní opatření jej za určitých podmínek umožňuje použít 
článek 458 CRR. 

25  Více o reformách Basel III viz kapitola 5.4.2. 
26  Balík reforem Basel III představuje i návrh změn v určování rizikových vah v přístupu STA, 

který je blíže popsán v Boxu 5.3. Dle tohoto návrhu budou rizikové váhy u hypotečních 
úvěrů s přístupem STA nově stanovovány převážně v závislosti na hodnotě LTV. 

27  Původní švédské opatření bylo nástrojem Pilíře 2: 

GRAF III.3 BOX 

Plnění alternativních úrovní minimální úrovně rizikových vah 
u hypotečních úvěrů k 31. 12. 2017 
(tržní podíly) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  RV = riziková váha. Graf ukazuje tržní podíly bank, které ke konci roku 2017 

splňovaly uvedenou minimální úroveň rizikových vah, a těch, pro které by se 
uvedený limit stal omezujícím. 

Daná minimální úroveň splněna
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GRAF III.2 BOX 

Agregátní AUKN v rámci přístupů STA a IRB pro kategorii 
expozic vůči retailu zajištěných nemovitostmi (mimo SME) 
(v %) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  AUKN = Alternativní ukazatel kapitálové náročnosti. 
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Ze sedmi bank, které využívají přístup IRB ke stanovování riziko-
vých vah u hypotečních úvěrů, by limit ve výši 25 % byl omezující 
pro čtyři, jejichž podíl na trhu hypotečních úvěrů přesahuje 45 % 
(Graf III.3 Box). V rámci citlivostní analýzy byly zkoumány 
i alternativní limity minimálních rizikových vah. Limit ve výši 15 % 
by nebyl omezující pro žádnou banku a limit ve výši 20 % by byl 
omezující pro dvě banky s tržním podílem nižším než 15 %.  

V analýze dopadu regulatorního nastavení rizikových vah u hypo-
tečních úvěrů na 25 % je uvažováno, že i interní modely bank 
využívajících přístup IRB, jejichž rizikové váhy jsou nyní vyšší než 
25 %, mohou v pokračující příznivé ekonomické situaci vést 
k nižším rizikovým vahám, které tak mohou dosáhnout uvažované 
hranice. Dopad regulatorního nastavení na kapitál domácího ban-
kovního sektoru by byl omezený (Graf III.4 Box). Na agregátní 
úrovni by vlivem navýšení kapitálových požadavků došlo ke snížení 
kapitálového přebytku bankovního sektoru o 2,9 mld. Kč (tj. 
0,6 % celkového kapitálu bankovního sektoru).29 Kapitálové pře-
bytky, které banky ke konci roku 2017 držely nad rámec svých 
souhrnných kapitálových požadavků, by byly dostatečné k pokrytí 
této změny. 

3.2.2 Úvěrové riziko 

Od konce roku 2016 dále klesl podíl úvěrů se selháním a jejich 
struktura se zlepšila 
Podíl úvěrů se selháním (NPL) na celkových úvěrech bank klesl v roce 
2017 o dalších 0,6 p.b. a v prosinci činil 3,1 % (Graf III.8).30 Podíl NPL se 
tak opět přiblížil svým historicky nejnižším hodnotám z roku 2007 
(2,6 %). Snížení podílu NPL bylo dosaženo kombinací růstu objemu cel-
kových úvěrů (z 30 %) a poklesu objemu NPL, který byl významnějším 
faktorem (ze 70 %). V rámci sektorového členění klesl podíl NPL 
u nefinančních podniků o 0,9 p.b. na 4,2 %, u úvěrů na spotřebu 
o 2,4 p.b. na 5,3 % a u hypotečních úvěrů o 0,2 p.b. na 1,4 %. V přípa-
dě nerezidentských úvěrů podíl NPL vzrostl, a to o 0,6 p.b. na 6,2 %. 
Zlepšila se také struktura NPL, když podíl úvěrů se selháním31 
v nejrizikovější kategorii „ztrátové“ mírně poklesl ve prospěch úvěrů 
v obou méně rizikových kategoriích (Graf III.9).  

 
http://www.fi.se/en/published/news/2014/capital-requirements-for-swedish-banks/. 
S platností od 31. 12. 2018 bude původní opatření nahrazeno novým využívajícím článek 
458 CRR: https://www.fi.se/contentassets/11fa1b82c138409b8a0d6c66e954b17c/  
remisspromemoria-artikel458-hela-eng2.pdf. 

28  http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.notification_other170627_Finland.en.pdf. 
29  V případě, že by u bank překračující tento limit nedošlo ke snížení rizikových vah na úroveň 

25 % a došlo by pouze k navýšení rizikových vah u čtyř bank, které limit nesplňují, by ag-
regátní dopad na kapitálový přebytek sektoru činil 3,2 mld. Kč. 

30  Údaj zahrnuje rezidentské i nerezidentské úvěry. Z analýzy úvěrového rizika v celé části 
3.2.2 byly vyřazeny Česká exportní banka (ČEB) a Českomoravská záruční a rozvojová ban-
ka (ČMZRB). 

31  Úvěry se selháním zahrnují úvěry v kategoriích „nestandardní“, „pochybné“ a „ztrátové“. 

GRAF III.4 BOX 

Dopad plošného nastavení rizikových vah u hypotečních úvěrů 
ve výši 25 % na kapitálový přebytek bank 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  RV = riziková váha. 
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GRAF III.8 

Klientské úvěry se selháním v domácím bankovním sektoru 
(v mld. Kč; pravá osa: v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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IFRS 9 přináší nové pojmy v kategorizaci úvěrů dle úvěrového 
rizika 
K 1. 1. 2018 byly úvěry dle nového účetního standardu IFRS 9 rozřazeny 
do tří kategorií dle míry úvěrového rizika: „stupeň 1“ – bez významného 
zvýšení, „stupeň 2“ – významné zvýšení a „stupeň 3“ – vznikla úvěrová 
ztráta či znehodnocení. Do „stupně 1“ bylo ke konci ledna 2018 zařaze-
no 91,4 % úvěrů, do „stupně 2” 5,5 % úvěrů a do „stupně 3” 3,1 % 
úvěrů.32 Podíl úvěrů ve „stupni 3“ tak zhruba odpovídá dříve používané 
kategorii úvěrů se selháním, tj. NPL (Graf III.9, odstíny červené barvy). 

BOX 3.3: JEDNORÁZOVÝ EFEKT ZAVEDENÍ IFRS 9 NA 
TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽEK 

IFRS 9 je nový mezinárodní účetní standard platný od 1. ledna 
2018, který upravuje účtování a odúčtování finančních nástrojů, 
jejich klasifikaci a oceňování a také zajišťovací účetnictví. Oproti 
dříve používanému účetnímu standardu IAS 39 přináší významné 
změny v oblasti znehodnocení finančních aktiv a opravných polo-
žek. S jeho zavedením došlo k přechodu od konceptu vzniklých 
ztrát ke konceptu očekávaných ztrát. Neměla by se tak opakovat 
situace z období finanční krize, kdy byly úvěrové ztráty vykazovány 
příliš pozdě a v nedostatečné míře. Nový koncept očekávaných 
ztrát rozděluje finanční aktiva do tří stupňů podle míry úvěrového 
rizika, přičemž banky by měly vyhodnocovat všechny relevantní 
indikátory pro účely zařazení finančního aktiva do jednoho 
z těchto stupňů. Do „stupně 1“ by měla být zařazována aktiva, 
u nichž nedošlo od prvního zaúčtování k významnému zvýšení 
úvěrového rizika, do „stupně 2“ aktiva, u nichž rizika byla vý-
znamně zvýšena, a do „stupně 3“ aktiva, u nichž vznikla úvěrová 
ztráta, nebo došlo k jejich znehodnocení. 

Zavedení konceptu očekávaných ztrát bylo spojeno s očekáváním 
jednorázového nárůstu opravných položek (blíže viz ZFS 
2016/2017, část 5.4.2). ČNB na toto téma provedla v září 2017 
šetření k dopadům zavedení IFRS 9, kterého se zúčastnily všechny 
domácí banky (mimo poboček zahraničních bank). Dle výsledků 
šetření instituce předpokládaly, že do „stupně 3“ budou zařazovat 
expozice se selháním, pro zahrnutí expozic do „stupně 2“ budou 
využívat řadu ukazatelů (nejčastěji přesun expozice mezi sledova-
né – více než 30 dnů po splatnosti) a „stupeň 1“ bude zahrnovat 
zbylé expozice. Oslovené instituce dále odhadovaly, že zavedení 
IFRS 9 způsobí změnu celkové výše opravných položek 
v rozmezí -0,6 % až 49,6 %, v průměru o 13,7 %. Hlavním důvo-
dem bylo očekávání dotvoření opravných položek k úvěrům nově 
zařazeným do „stupně 2“. 

 
32  Více informací o standardu  IFRS 9 a vazbách mezi dřívější a novou kategorizací úvěrů při-

náší Box 3.3. 

GRAF III.9 

Struktura úvěrů dle kategorizace 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Standardní úvěry představují pohledávky banky, u nichž aktuálně nejsou pochy-

by, že budou splaceny (úvěry zpravidla nejdéle do 30 dní po splatnosti). Sledova-
né úvěry představují pohledávky banky, u nichž je vysoká pravděpodobnost spla-
cení (úvěry zpravidla 30 až 90 dní po splatnosti). Nestandardní úvěry představují 
pohledávky, u kterých je splacení v plné výši nejisté (úvěry zpravidla 91 až 180 
dní po splatnosti). Pochybné úvěry představují pohledávky, u kterých je splacení 
vysoce nepravděpodobné (úvěry zpravidla 181 až 360 dní po splatnosti). Ztrátové 
úvěry představují pohledávky s nejvyšší mírou rizika, u kterých je splacení pohle-
dávky prakticky nemožné (úvěry zpravidla více než 360 dní po splatnosti). Kate-
gorie stupeň 1, stupeň 2 a stupeň 3 odpovídají klasifikaci expozic dle standardu 
IFRS 9.  
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GRAF III.5 BOX 

Změny kategorizace úvěrových expozic a příslušných 
opravných položek z titulu zavedení IFRS 9 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  ÚaP = úvěry a pohledávky; OP = opravné položky. Změny mezi 12/2017 a 1/2018 

dle IFRS 9. Bez poboček zahraničních bank. Hodnoty v textových polích vyjadřují 
agregátní objemy ÚaP a OP domácích bank v jednotlivých kategoriích k 1/2018. 
Část změn může být způsobena změnou v úvěrových portfoliích bank nesouvise-
jící s IFRS 9. Z výsledků byly vyřazeny extrémní hodnoty plynoucí z toho, že ně-
které banky neměly k 12/2017 dle IAS 39 natvořeny žádné/téměř žádné opravné 
položky pro své portfolio standardních a/nebo sledovaných úvěrů. 
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Skutečně vykázaná data za leden 2018 potvrzují výsledky šetření. 
U domácích bank se opravné položky změnily od zavedení IFRS 9 
v rozmezí -3,0 % až 45,0 %, v průměru potom o 12,9 %, tj. 
0,3 mld. Kč (Graf III.5 Box). Data zároveň dokládají, že výše oprav-
ných položek k úvěrům nově zařazeným do „stupně 3“ se ve 
srovnání s výší opravných položek k úvěrům se selháním ke konci 
roku 2017 změnila marginálně. Hlavním důvodem změn je dle 
očekávání dotvoření opravných položek k úvěrům bez selhání, 
konkrétně úvěrům ve „stupni 2“. U nich existuje také největší he-
terogenita mezi jednotlivými institucemi, a to jak ve velikosti změ-
ny výše úvěrů nově zařazených do tohoto stupně oproti původní 
kategorii sledovaných úvěrů, tak ve velikosti změny výše přísluš-
ných opravných položek (Graf III.5 Box). 

Mírné rozdíly ve změnách výše opravných položek z titulu IFRS 9 
existují i napříč jednotlivými typy expozic. Na úrovni domácího 
bankovního sektoru došlo v případě expozic vůči nefinančním 
podnikům k nárůstu opravných položek k úvěrům bez selhání 
o 38 % na 6,9 mld. Kč, v případě expozic vůči domácnostem 
o 79 % na 7,0 mld. Kč. Krytí úvěrů bez selhání opravnými polož-
kami tak vzrostlo v případě expozic vůči nefinančním podnikům 
z 0,42 % na 0,58 %, v případě domácností z 0,25 % na 0,45 % 
(Graf III.6 Box). Zatímco u expozic vůči nefinančním podnikům 
mírně převažují opravné položky k úvěrům bez selhání ve „stup-
ni 1“ (53 % celkových opravných položek k úvěrům bez selhání), 
v případě domácností jsou to opravné položky k úvěrům bez se-
lhání ve „stupni 2“ (59 % celkových opravných položek k úvěrům 
bez selhání). To může být dáno obecně delší splatností expozic 
vůči domácnostem, což v případě „stupně 2“, kde se úvěrové 
ztráty počítají do splatnosti, implikuje relativně vyšší opravné po-
ložky.  

Krytí NPL opravnými položkami se jeví jako dostatečné 
Celkové krytí úvěrů se selháním opravnými položkami dosáhlo v prosinci 
2017 úrovně 55,0 % a od konce roku 2016 tak pokleslo o 2,2 p.b. 
(Graf III.10). Ve vztahu k celkovým úvěrům klesl podíl opravných položek 
ve stejném období o 0,5 p.b na 2,0 % (Graf III.11). Provedená sektorová 
analýza ukázala, že k 31. 12. 2017 byla průměrná míra krytí NPL pro úvě-
ry nefinančním podnikům 53,3 %, pro hypoteční úvěry 38,1 % a pro 
úvěry na spotřebu pak 70,0 %. Ve všech případech se míra krytí NPL jeví 
jako dostatečná pro stávající úroveň ztrát z úvěrů se selháním,33 která činí 

 
33  Stávající úroveň ztrát z úvěrů se selháním je vypočtena na základě výsledků šetření o mí-

rách výtěžnosti provedeného mezi 9 nejvýznamnějšími bankami a stavebními spořitelnami 
v březnu 2017. Banky v tomto šetření uvádí skutečné realizované a očekáváné míry výtěž-
nosti u NPL v členění na několik kategorií úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem. 
Pro účely sektorové analýzy míry krytí NPL opravnými položkami je pak úroveň ztrát z úvěrů 
se selháním vypočtena jako (1 - míra výtěžnosti). 

GRAF III.6 BOX 

Změny opravných položek a krytí úvěrů bez selhání 
(v mld. Kč; pravá osa v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Agregátní data za domácí bankovní sektor. Část změn může být způsobena 

změnami v úvěrových portfoliích bank nesouvisejícími s IFRS 9. 
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GRAF III.10 

Krytí úvěrů se selháním opravnými položkami 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Pro sektorové členění krytí NPL opravnými položkami jsou dostupná data až od 

prvního čtvrtletí roku 2016. 
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pro úvěry nefinančním podnikům 25,9 %, pro hypoteční úvěry 21,4 % 
a pro úvěry na spotřebu 54,0 %. V případě naplnění Nepříznivého scéná-
ře makroobezřetnostních zátěžových testů, kde úroveň ztrát ze selhání 
(LGD, viz část 4.1) dosahuje v případě nefinančních podniků až 58 %, 
v případě hypotečních úvěrů až 55 % a v případě úvěrů na spotřebu až 
67 %, by míra krytí postačovala pouze v případě úvěrů na spotřebu.  

Zavedení IFRS 9 vedlo k mírnému růstu krytí na konci ledna 2018 
S přechodem na nový účetní standard IFRS 9 došlo v lednu 2018 k ná-
růstu krytí úvěrů se selháním opravnými položkami o 0,6 p.b. na 55,6 % 
a k nárůstu podílu opravných položek k celkovým úvěrům o 0,2 p.b. na 
2,2 %.34 Absolutní nárůst opravných položek v sektoru činil 5,2 mld. Kč. 
Tento relativně nízký nárůst může naznačovat, že IFRS 9 nemusí v určitých 
fázích hospodářského a finančního cyklu vést k výrazně vyšší tvorbě 
opravných položek oproti dosud používaným přístupům. Určitá očekávání 
spojená s proticyklickým působením IFRS 9 (včasná a dostatečná tvorba 
opravných položek) se tak nemusí v plné míře včas naplnit. Některé pro-
vedené studie35 naopak poukazují na možné riziko procykličnosti IFRS 9. 
Hlavní aspekt tohoto rizika spočívá v možné restrikci úvěrové aktivity bank 
v souvislosti s potřebou vytvořit velké množství opravných položek po ob-
držení neočekávaných informací ukazujících na oslabení agregátních eko-
nomických podmínek (tzv. „útesový efekt“). To by v důsledku vedlo 
k ještě výraznějšímu zhoršení ekonomického vývoje. Výše uvedené tak 
zvyšuje význam včasné aplikace proticyklické kapitálové rezervy, aby bylo 
dosaženo odolnosti bankovního sektoru proti nepříznivému ekonomic-
kému vývoji v dostatečném předstihu před tím, než modely očekávaných 
ztrát používané v rámci IFRS 9 povedou k vyšší tvorbě opravných položek. 

3.2.3 Ziskovost 

Ziskovost bankovního sektoru zůstává vysoká... 
Zisk bankovního sektoru ke konci roku 2017 činil 75,9 mld. Kč a oproti 
předchozímu roku vzrostl o 2,7 %. Rentabilita aktiv sice meziročně po-
klesla o 0,2 p.b. na 1,1 %, po očištění vlivu výrazného nárůstu expozic 
vůči ČNB se ovšem dále zvýšila. Mezi skupinami bank nadále zůstávají 
značné rozdíly (Graf III.12). Nejvyšší rentabilitu aktiv vykazují dlouhodobě 
velké banky. 

... hlavní složkou je dlouhodobě úrokový zisk, který začíná růst... 
Rozhodujícím zdrojem ziskovosti zůstává úrokový zisk (Graf III.13). Po 
dvouletém poklesu došlo k meziročnímu růstu úrokových výnosů 
(o 2,8 %). Příznivý vliv měl vývoj objemu klientských úvěrů, který mezi-
ročně narostl o 5,7 %. V opačném směru působily rostoucí úrokové ná-
klady (o 5,2 %), na čemž se podílel růst objemu klientských vkladů 
o 9,2 %. Úrokový zisk meziročně vzrostl o 2,0 % (Graf III.14). Již šestým 

 
34  Podrobnější analýzu efektu přechodu na účetní standard IFRS 9 pro vybrané kategorie 

expozic představuje Box 3.3 a možné působení IFRS 9 v případě nepříznivého ekonomické-
ho vývoje popisuje kapitola 4.1. 

35  Např. ESRB (2017): Financial Stability Implications of IFRS 9, European Systemic Risk Board, 
červenec 2017, dostupné z 
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2017/html/esrb.pr170717.en.html.  

GRAF III.11 

Podíl opravných položek k celkovým úvěrům 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Pro sektorové členění podílu opravných položek k hrubým úvěrům jsou dostupná 

data až od prvního čtvrtletí roku 2016. 
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GRAF III.12 

Rentabilita aktiv (RoA) 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Klasifikace bank dle velikosti aktiv odpovídá metodice ČNB platné od roku 2016. 

Horizontální čára znázorňuje hodnotu RoA pro bankovní sektor jako celek za ko-
nec roku 2017.   
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rokem pokračuje meziroční pokles zisku z poplatků a provizí (o 1,2 %), 
což odráží přetrvávající konkurenční tlak na domácím bankovním trhu. 
Dlouhodobějším příspěvkem ke zvýšení ziskovosti mohou být zisky 
z cizoměnových operací (meziroční růst o 44,6 %), kde se po ukončení 
kurzového závazku otevírají bankám obchodní příležitosti v oblasti zajiš-
tění měnových rizik nefinančních podniků (šrafovaná vzorková výplň 
v Grafu III.13, zisk z finančního přecenění, blíže Box 3.4). 

... i vlivem rostoucí úrokové marže z nových úvěrů 
Marže z nových úvěrů ke konci roku 2017 meziročně vzrostly o 0,08 na 
3,1 p.b. a došlo tak k přerušení trendu jejich osmiletého poklesu 
(Graf III.15). V roce 2017 marže klesaly již pouze u nových úvěrů na spo-
třebu, a to meziročně o 1,36 p.b. Marže z nových hypotečních úvěrů me-
ziročně vzrostly o 0,24 p.b. a u nových úvěrů nefinančním podnikům do-
konce o 0,33 p.b. Případné další zvyšování měnověpolitických sazeb může 
podpořit růst úrokových marží. Vzhledem k dostatku likvidity 
v bankovním systému bude reakce marží podmíněna zejména tím, jak se 
růst měnověpolitických sazeb bude promítat do úrokových sazeb klient-
ských vkladů a úvěrů. Růst měnověpolitických sazeb zvyšuje i úrokové 
výnosy z expozic vůči centrální bance. Ty mohou alespoň částečně kom-
penzovat stále nízké úrokové výnosy z držby státních dluhopisů 
(Graf III.16).  

BOX 3.4: VÝVOJ ZISKU Z CIZOMĚNOVÝCH OPERACÍ BANK 
(FX ZISK) 

V letech 2007–2016 se podíl FX zisku na celkovém zisku z finanční 
a provozní činnosti před zdaněním pohyboval obvykle mezi 5–7 % 
(Graf III.7 Box). FX zisk tak tvořil poměrně stabilní část celkového 
zisku před zdaněním pro většinu bank až na určité výjimky 
u středních a malých bank. Vzhledem k nízkému měnovému rizi-
ku36 a nízké volatilitě FX zisku v letech kurzového závazku 
(Graf III.8 Box) lze předpokládat, že převážná část pocházela z kli-
entských operací (zisk z rozdílné nákupní a prodejní ceny), a jen 
menší část z obchodů na vlastní účet banky. 

PODÍL FX ZISKU V SOUVISLOSTI S UKONČENÍM KURZOVÉHO 
ZÁVAZKU VZROSTL 

Již od počátku roku 2017 vykazoval FX zisk vyšší hodnoty než his-
torické průměry z posledních let. Tento vývoj se udržel i po zbytek 
roku po ukončení kurzového závazku (Graf III.7 Box). Největší me-

 
36  Signalizovanému relativně nízkou úrovní kapitálových požadavků k měnovému riziku ve 

výši 0,5 mld. Kč k 31. 12. 2017. 

GRAF III.13 

Dekompozice rentability aktiv 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Uvedená hodnota představuje podíl daného typu výnosu či nákladu k úrovni 

aktiv. Červená vzorková výplň představuje výši ztrát ze znehodnocení 
k 31. 12. 2009 (nejvyšší úroveň ztrát ze znehodnocení za sledované období) a její 
případný dopad na rentabilitu aktiv ve čtvrtém čtvrtletí 2017. Zelená vzorková 
výplň značí podíl zisku z cizoměnových operací k celkovým aktivům. 
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GRAF III.14 

Dekompozice čtvrtletního příspěvku úrokového zisku 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 

 

0

10

20

30

40

50

12/07 12/09 12/11 12/13 12/15 12/17

Úrokový zisk Úrokové výnosy
Úrokové náklady

GRAF III.15 

Úrokové marže domácích bank z nových úvěrů 
(v p.b.) 

 
Pramen:  ARAD, výpočty ČNB 
Pozn.:  Marže jsou spočítány jako úvěrové sazby pro dané sektory mínus průměrná 

depozitní sazba. Položka nefinanční podniky nezahrnuje revolvingové úvěry 
a kreditní karty. 
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ziměsíční nárůst byl zaznamenán v dubnu, kdy některé velké ban-
ky vykázaly měsíční FX zisk tři až pětkrát vyšší, než byl jeho měsíční 
průměr v době kurzového závazku (2014–2016).37 V následujících 
měsících se hodnoty navrátily k průměrným úrovním pozorovaným 
v prvním čtvrtletí 2017, nicméně setrvávaly na zvýšených úrovních 
oproti průměru v období kurzového závazku. Pokračování tohoto 
trendu i ve zbytku roku znamenalo meziroční zvýšení FX zisku 
před zdaněním za celý sektor o 5,7 mld. Kč na 18,6 mld. Kč a ná-
růst podílu FX zisku na celkovém zisku před zdaněním o 3,3 p.b. 
na 10,4 p.b. FX zisk tak výrazně přispěl k vylepšení ziskovosti ban-
kovního sektoru, jak je uvedeno v části 3.2.3. Pozitivní trend u FX 
zisků se projevoval u velkých a středních bank (meziroční růst FX 
zisku o 61 % resp. 35 %), zatímco malé banky se na tomto tren-
du nepodílely, když jejich FX zisky meziročně poklesly o 43 %. 

VOLNÝ KURZOVÝ REŽIM PŘIROZENĚ VYTVÁŘÍ PŘÍLEŽITOSTI, 
ALE ROVNĚŽ ZVYŠUJE RIZIKA PRO ZISKOVOST 
A KAPITALIZACI BANK  

Ukončení kurzového závazku znamená návrat k dřívější úrovni 
rizik spojených s větší volatilitou kurzu jak pro bankovní sektor, tak 
pro nefinanční podniky. Současně zvyšuje význam cizoměnových 
operací pro ziskovost bank. To s sebou přináší otázky ohledně kva-
lity řízení měnového rizika bankami a udržitelnosti vyšší úrovně FX 
zisků. Dostupné údaje o kapitálových požadavcích k měnovému 
riziku (proxy pro velikost rizika) na agregátní bázi jsou srovnatelné 
s historickými. K jejich zásadní změně nedošlo ani při aktivaci kur-
zového závazku, ani v jeho průběhu a ani po jeho ukončení. To 
znamená, že kurzový závazek a jeho ukončení prozatím nevedl 
k významné změně ve vnímání a přijímání velikosti měnového rizi-
ka bankami. Větší zisky jsou v souladu se zvýšenou aktivitou na 
finančních trzích. Vzhledem k velkým korunovým pozicím, které 
byly vybudovány zahraničními kapitálem v průběhu kurzového 
závazku, je možné předpokládat, že FX zisk bank může i v blízké 
budoucnosti setrvávat na zvýšených úrovních pozorovaných v roce 
2017. 

Riziko představuje zejména změna fáze hospodářského 
a finančního cyklu... 
Ziskovost bank ovlivňuje příznivě rovněž pokračující snižování ztrát ze 
znehodnocení (Graf III.18), které souvisí s cyklickým vývojem ekonomiky, 
respektive s klesajícím podílem úvěrů se selháním (Graf III.8) a opravných 
položek (Graf III.17). Současné ztráty ze znehodnocení aktiv se tak nachá-
zí na velmi nízkých úrovních (Graf III.18),  které nemusí odpovídat reál-
ným dlouhodobým rizikům. Obrat v hospodářském a finančním cyklu by 

 
37  Ukončení kurzového závazku 6. 4. 2017. 

GRAF III.7 BOX 

Podíl FX zisku na zisku z finanční a provozní činnosti 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Modrou barvou je vyznačen vývoj před kurzovým závazkem, zelenou barvou 

v průběhu kurzového závazku, červenou po kurzovém závazku.   
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FX zisk kumulativně za daný rok 
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vedl ke zvýšení ztrát ze znehodnocení aktiv, i když ne nezbytně v takovém 
rozsahu, jako tomu bylo po roce 2008. ČNB reaguje na rizika spojená 
s růstovou fází hospodářského a finančního cyklu postupným zvyšováním 
sazby proticyklické kapitálové rezervy (blíže část 5.2.2). 

... která by vedla k růstu ztrát ze znehodnocení a poklesu 
ziskovosti  
Ke konci roku 2017 představovaly ztráty ze znehodnocení pouze 0,1 % 
aktiv bankovního sektoru.38 Ve stejném období roku 2009 přitom dosa-
hovala tato položka 0,7 % aktiv. Pokud by úroveň ztrát ze znehodnocení 
dosahovala v relaci k aktivům stejných hodnot jako ve čtvrtém čtvrtletí 
roku 2009, rentabilita aktiv by poklesla ze stávající úrovně 1,1 % na 
0,3 % (Graf III.13). Vývoj ztrát ze znehodnocení v průběhu cyklu ovlivní 
i nový účetní standard IFRS 9. S jeho zavedením došlo dle předpokladu 
k jednorázovému zvýšení opravných položek (blíže Box 3.3). Stávající úro-
veň úvěrového rizika a výsledky promítnutí IFRS 9 do metodiky makrozá-
těžových testů solventnosti bank (blíže část 4.1) však naznačují, že 
v případě nepříznivého ekonomického vývoje lze očekávat výraznější růst 
opravných položek oproti dřívějšímu účetnímu rámci. Tento skok („úteso-
vý efekt“, viz část 3.2.2) se tak stává novým faktorem, který by měl být 
zvažován při nastavování proticyklické kapitálové rezervy (viz část 5.2.2). 

3.2.4 Likvidita 

Likviditní pozice se dále zlepšila 
Podíl rychle likvidních aktiv k celkovým aktivům vzrostl ke konci roku 
2017 meziročně o 7,2 p.b. na 41,6 % (Graf III.19), a to zejména vlivem 
nárůstu expozic vůči ČNB. Domácí banky ukládaly korunové vklady nere-
zidentů u ČNB, objem expozic vůči centrální bance významně narostl. 
Tato situace může přetrvávat dlouhodobě. Odklon od státních dluhopisů 
v důsledku jejich záporných výnosů v loňském roce a růst expozic vůči 
centrální bance významně změnil strukturu rychle likvidních aktiv ban-
kovního sektoru. Zatímco koncem roku 2016 činil podíl vládních dluhopi-
sů na rychle likvidních aktivech 33 %, o rok později to bylo už jen 19 %. 
Naopak podíl expozic vůči ČNB na rychle likvidních aktivech narostl za 
stejné období z 62 % na 81 %. Poměr klientských vkladů a úvěrů mezi-
ročně narostl o 7,4 p.b. na 135,1 %. Dobrou likviditní pozici dokresluje 
i ukazatel krytí likvidity (LCR). Ten sice ke konci roku 2017 meziročně po-
klesl o 6,5 p.b. na 182,8 %, ale nadále významně převyšuje regulatorně 
požadovanou úroveň 100 % (blíže část 4.2).  

3.2.5 Družstevní záložny 

Podmínky v segmentu záložen se stabilizovaly a jeho význam dále 
klesá 
Bilanční suma meziročně významně klesla přibližně o třetinu a na konci 
roku 2017 činila 23,1 mld. Kč (Tab. III.2). Bylo to důsledkem transformace 
největší záložny CREDITAS na banku. Aktiva zbývajících záložen meziroč-
ně mírně vzrostla (+0,7 mld. Kč). Snížil se podíl úvěrů se selháním 

 
38  Po očištění celkových aktiv o expozice vůči ČNB činí podíl ztrát ze znehodnocení k aktivům 

0,2 %. 

GRAF III.17 

Opravné položky a ztráty ze znehodnocení 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Údaje jsou očištěny o subjekty Česká exportní banka (ČEB) a Českomoravská 

záruční a rozvojová banka (ČMZRB). 
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GRAF III.18 

Ztráty ze znehodnocení aktiv 
(b.b.) 

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF III.16 

Podíl úrokových výnosů z expozic vůči vládě a vůči ČNB na 
celkových úrokových výnosech 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
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o 5,1 p.b., zvýšil se podíl likvidních aktiv na celkových aktivech (+2,6 p.b.) 
a kapitálová přiměřenost Tier 1 (+1,2 p.b.). Zhoršilo se krytí úvěrů se se-
lháním opravnými položkami (-1,9 p.b.). Segment záložen stejně jako 
v roce 2016 vykázal ztrátu, ukazatel rentability kapitálu (RoE) meziročně 
stagnoval na úrovni -0,4 %. I přes dílčí zlepšení zaostává segment záložen 
za bankami ve všech sledovaných ukazatelích. Vzhledem k účinnosti zá-
kona č. 333/2014, který mimo jiné omezuje bilanční sumu družstevní zá-
ložny na 5 mld. Kč, dojde v segmentu záložen k dalším změnám. Největší 
subjekt, který představuje přibližně 44 % (10,2 mld. Kč) celkových aktiv 
segmentu, bude muset projít transformací na banku anebo snížit svá ak-
tiva pod hodnotu 5 mld. Kč. To dále snižuje význam segmentu, který 
v současné podobě nemůže být zdrojem systémového rizika. 

  

GRAF III.19 

Ukazatele likvidity v bankovním sektoru 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Rychle likvidní aktiva zahrnují oběživo, pohledávky splatné na požádání (včetně 

bankovních vkladů) a státní dluhopisy. 
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TAB. III.2 
Vybrané ukazatele družstevních záložen ve srovnání s banka-
mi  
(v %) 
 

  12/2016 12/2017 

  
Družstevní záložny 

Banky 
Družstevní 

záložny Banky 
včetně 

CREDITAS 
bez 

CREDITAS 

Aktiva (v mld. Kč) 34,2 22,4 5 960,2 23,1 7 009,6 

Podíl klientských 
úvěrů se selháním 24,2 30,4 4,9 25,3 4,0 

Podíl likvidních 
aktiv na aktivech 
celkem 

14,9 14,3 25,3 16,9 30,3 

Krytí úvěrů se 
selháním oprav-
nými položkami 

19,5 14,7 49,1 12,8 49,1 

Kapitálová přimě-
řenost Tier 1 16,6 17,5 17,9 18,7 18,7 

RoE -0,8 -0,4 17,3 -0,4 16,6 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Účetní období v rámci segmentu družstevních záložen není pro všechny subjekty 

sjednocené, proto byly pro některé subjekty příslušné údaje anualizovány. Pří-
padný nesoulad s hodnotami v ostatních částech kapitoly souvisí s odlišným pří-
stupem k zahrnutí hodnot pro ČEB a ČMZRB. 
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3.3 NEBANKOVNÍ FINANČNÍ SEKTOR 

Význam nebankovních investičních produktů roste… 
V průběhu roku 2017 rostl zájem o domácí i zahraniční nebankovní fi-
nanční produkty. V důsledku toho se zvýšil význam nebankovních seg-
mentů domácího finančního sektoru (Graf III.1). Celková hodnota podílů 
domácností v investičních fondech přesáhla 400 mld. Kč. Podíly 
v investičních fondech se tak staly po bankovních vkladech a přímo drže-
ných finančních nástrojích třetí nejvýznamnější kategorií finančních aktiv 
v bilancích českých domácností. Nárůst významu podílů investičních fon-
dů v bilancích českých domácností se zvyšuje od roku 2012 (Graf III.20). 
To částečně odráží nárůst bohatství domácností, od roku 2014 pak pokles 
hodnoty pojistných produktů držených domácnostmi. Dochází tak 
k postupnému nahrazování investiční složky pojistných produktů produk-
ty kolektivního investování. V roce 2017 také pokračoval stabilní růst ob-
jemu prostředků uložených v penzijních fondech. 

… což může vést ke vzniku nových kanálů šíření systémového 
rizika 
Zvýšený zájem o investiční produkty převážně bez garantovaného zhod-
nocení s sebou přináší přesun investičního rizika z finančních institucí na 
domácnosti. Domácnosti mohou na případnou korekci na finančních tr-
zích a nárůst rizikové averze zareagovat výstupem z investičních a penzij-
ních fondů, výpovědí pojistných produktů s investiční složkou či výprode-
jem přímých investic. V případě nárůstu počtu výpovědí nemusí být fondy 
a pojišťovny schopny uspokojit pohledávky klientů z existujících likvidit-
ních rezerv (oběživo a vklady u bank) a mohou být proto nuceny přistou-
pit k výprodeji investičních aktiv. To by v závislosti na likviditě trhů dále 
prohloubilo původní pokles cen aktiv a vedlo ke vzniku spirály výpovědí 
a poklesů cen aktiv s potenciálně systémovým rozměrem. K akumulaci 
obdobných rizik dochází v řadě zemí EU. Proto se ESRB intenzivně zabývá 
makroobezřetnostními nástroji v této oblasti (viz část 5.4.5). 

Zájem o neinvestiční pojistné produkty dále roste 
V roce 2017 pokračoval růst objemu hrubého předepsaného pojistného 
produktů neživotního pojištění, meziročně o 5,4 mld. Kč na 95,3 mld. Kč 
(Graf III.21). V případě životního pojištění naopak hrubé předepsané po-
jistné dále pokleslo (o 2,2 mld. Kč na 56,1 mld. Kč). To bylo odrazem pře-
trvávající nízké atraktivity životního pojištění s investiční složkou 
(s garantovaným výnosem i je-li nositelem investičního rizika pojistník) pro 
klienty i pojišťovny. Zájem o rizikovou složku životního pojištění nicméně 
v roce 2017 mírně vzrostl. 

Na systémové riziko výprodejů aktiv pojišťoven působí 
protichůdné faktory 
Z pohledu systémového rizika se mohou i pojišťovny podílet na šíření 
a prohlubování výprodejů finančních aktiv (tzv. „fire sales“) v případě ná-
růstu nejistoty na finančních trzích (viz část 5.4.5). V případě domácího 
finančního sektoru je toto riziko spojeno zejména s českými státními dlu-

GRAF III.20 

Struktura finančních aktiv domácností 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Hodnoty zahrnují expozice vůči domácím i zahraničním subjektům. 
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GRAF III.21 

Vývoj v pojišťovacím sektoru 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Do výpočtu není zahrnuta Exportní garanční a pojišťovací společnost. 

 

0

20

40

60

80

100

09 11 13 15 17 09 11 13 15 17

Životní pojištění Neživotní pojištění

Předepsané pojistné – podíl zajistitelů 

Náklady na pojistná plnění – podíl zajistitelů 

Předepsané pojistné – čisté 

Náklady na pojistná plnění – čisté 



 

 

58 

 
3 FINANČNÍ SEKTOR 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018 
 

hopisy (viz část 3.4). Jejich objem se však v bilancích pojišťoven39 snížil 
(v roce 2017 meziročně o 12 mld. Kč na 151,7 mld. Kč, Graf II.18 v části 
2.1.2). Systémové riziko spojené s jejich případným výprodejem tak po-
kleslo. V roce 2017 naopak pokračoval trend růstu objemu držených kor-
porátních dluhopisů (meziročně o 20,4 mld. Kč na 147,1 mld. Kč). Dopad 
případného nárůstu výnosů korporátních dluhopisů na pojišťovny by však 
prozatím nebyl zásadní vzhledem k jejich relativně nízké průměrné době 
splatnosti (viz část 2.1.2).  

Schopnost domácího pojišťovacího sektoru poskytovat klíčové 
pojistné produkty není ohrožena 
Systémové riziko pojišťovacího sektoru je také spojeno s klíčovými pojist-
nými funkcemi (viz část 5.4.5). Domácí pojišťovací sektor nadále zůstává 
schopný naplňovat klíčové pojistné funkce a je dostatečně odolný vůči 
případným nepříznivým vlivům. V roce 2017 udržel dobrou ziskovost 
(Graf III.22). Nepříznivý trend výsledku technického účtu neživotního po-
jištění je ovlivněn konkurencí v pojištění odpovědnosti z provozu motoro-
vých vozidel, která s sebou přináší riziko nedostatečnosti pojistného. Toto 
riziko nicméně v současnosti nemá systémový rozměr. Pojišťovací sektor 
jako celek zůstal v roce 2017 dostatečně kapitálově vybaven, většina sub-
jektů udržovala použitelný kapitál dostatečně vysoko nad solventnostním 
kapitálovým požadavkem (Graf III.23). 

Odolnost domácího pojišťovacího sektoru potvrdily i zátěžové 
testy 
V roce 2017 proběhl společný zátěžový test ČNB a pojišťoven v ČR.40 Vý-
sledky prokázaly, že domácí pojišťovací sektor by zůstal dostatečně kapi-
tálově vybaven i po dopadu relativně významných šoků. Společný zátěžo-
vý test bude proveden i v roce 2018. Jeho výsledky ČNB zveřejní ve druhé 
polovině letošního roku prostřednictvím samostatné zprávy. Některé do-
mácí pojišťovny se prostřednictvím svých finančních skupin zároveň v roce 
2018 zúčastní i zátěžového testu organizovaného Evropským orgánem 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní připojištění (EIOPA).41 

Investiční fondy pokračují v dynamickém růstu 
Objem aktiv spravovaných domácími investičními fondy vzrostl v roce 
2017 o 19,3 % na 479,5 mld. Kč. Z toho 314 mld. Kč představovala akti-
va umístěná ve fondech kolektivního investování (meziroční nárůst 
o 22 %) a 166 mld. Kč aktiva fondů kvalifikovaných investorů (meziroční 
nárůst o 13 %). Stejně jako v předchozích letech tak investiční fondy 
představovaly nejrychleji rostoucí segment domácího finančního sektoru 
(Graf III.1). V mezinárodním srovnání jsou domácí investiční fondy nadále 
relativně méně významným segmentem finančního zprostředkování, po-
tenciál pro růst tak existuje i do dalších let (Graf III.24). Agregátní portfo-

 
39  Hodnoty investičních portfolií pojišťoven jsou vztaženy pouze k domácím subjektům, tj. 

nezahrnují pobočky zahraničních pojišťoven. 
40  Detailní výsledky jsou publikovány na webových stránkách ČNB: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zatezove_testy/. 
41  Průběh a výsledky zátěžového testu EIOPA budou publikovány na webových stránkách 

EIOPA: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-
2018.aspx. 

GRAF III.22 

Ziskovost pojišťovacího sektoru 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:   ŽP = životní pojištění, NP = neživotní pojištění. Do výpočtu není zahrnuta 

Exportní garanční a pojišťovací společnost. 
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GRAF III.23 

Poměr použitelného kapitálu k solventnostnímu kapitálovému 
požadavku pojišťoven 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Do výpočtu není zahrnuta Exportní garanční a pojišťovací společnost. 
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lio investičních fondů je dlouhodobě tvořeno zejména akciemi, podíly 
v investičních fondech a korporátními bondy, ke konci roku 2017 tento 
podíl činil 70 % (Graf II.18 v části 2.1.2). Pro tyto nástroje je v citlivostní 
analýze (viz část 2.1.2) uvažováno značné nadhodnocení cen, potenciální 
dopad případné korekce na finančních trzích na investiční fondy a jejich 
investory by proto mohl být relativně významný. 

Jejich příspěvek k systémovému riziku zůstává nízký 
Korekce na finančních trzích může vyvolat odchod investorů z otevřených 
investičních fondů42, vyčerpání likviditních rezerv a následný výprodej ak-
tiv. Domácí investiční fondy drží převážně zahraniční aktiva (64 % aktiv 
k 31. 12. 2017, Graf II.18 v části 2.1.2), jejichž ceny jsou na případný vý-
prodej domácích investičních fondů málo citlivé vzhledem k vysoké likvidi-
tě a hloubce zahraničních trhů. Míra multiplikace nepříznivého tržního 
šoku prostřednictvím výprodeje aktiv domácích investičních fondů je tedy 
na agregátní úrovni nízká. Meziročně se likviditní rezerva investičních 
fondů dále snížila (o 3 p.b. na 27 %) a došlo k růstu podílu jejich úvěro-
vého financování na 5,3 % k 31. 12. 2017 (Graf III.25). Případné pokra-
čování těchto trendů by systémové riziko investičních fondů zvyšovalo. 
ČNB se proto podstatou systémového rizika investičních fondů a mož-
nostmi jeho řízení aktivně zabývá (viz část 5.4.5). 

Aktiva penzijních fondů dále rostou i přes klesající počet účastníků 
Celková aktiva spravovaná penzijními společnostmi (PS) ke konci roku 
2017 meziročně vzrostla o 10,8 % na 445 mld. Kč i přes meziroční pokles 
počtu účastníků o 1,5 % na 4,5 mil. Růst hodnoty aktiv byl dán i vyšším 
přítokem prostředků do fondů, než byl objem vyplacených dávek (rozdíl 
činí 29 mld. Kč). Využívání cross-currency repo operací k zajišťování mě-
nového rizika fondů od března 2017 zvýšilo bilanci fondů o dalších 
19 mld. Kč. Po očištění o oba tyto vlivy by hodnota aktiv fondů poklesla 
o 1 %. Vývoj na trzích – růst výnosů dluhopisů – proto v daném období 
nebyl příznivý pro transformované fondy (TF) a povinné konzervativní 
fondy, které drží převážnou část portfolia v českých státních dluhopisech. 
Opouštění prostředí mimořádně nízkých výnosů z bezpečných koruno-
vých aktiv a možnost dosažení kladných výnosů ze státních dluhopisů by 
mělo mít do budoucna na výsledky hospodaření penzijních fondů příznivý 
vliv. 

Změny v měnové politice se začínají promítat v mírném přeskupení 
portfolií směrem k bezpečnějším aktivům 
TF se přirozeně orientují na dluhopisy s nízkým úvěrovým a měnovým rizi-
kem. Objem korunových státních dluhopisů v jejich portfoliích byl i přes 
nákupy v posledním čtvrtletí roku 2017 o 1,9 % nižší než na konci roku 
2016. Ke konci roku 2017 činil 273,5 mld. Kč, což představuje 66,1 % 
celkových aktiv. Prodloužila se jejich průměrná durace ze 4,6 na 4,9 let. 
TF, které v prostředí nízkých výnosů před koncem kurzového závazku 
umisťovaly část svých aktiv do bankovních vkladů, využívají poklesu cen 

 
42  Otevřené investiční fondy (včetně fondů v právní formě SICAV) ke konci roku 2017 spravo-

valy 88 % aktiv segmentu. Otevřené investiční fondy jsou povinny vyplatit investorovi na 
požádání částku odpovídající aktuální hodnotě jeho podílu. 

GRAF III.24 

Srovnání poměru finančních aktiv investičních fondů a bank 
(v % finančních aktiv bankovního sektoru) 

 
Pramen:  ECB, výpočty ČNB 
Pozn.:  Šedá plocha představuje mezikvartilové rozpětí ze vzorku 23 zemí EU. BG, DK, 

HR, SE a UK nejsou zahrnuty z důvodu nedostupnosti dat. 
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GRAF III.25 

Likviditní nesoulad a podíl úvěrových zdrojů investičních 
fondů 
(v % aktiv) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Rychle likvidní aktiva zahrnují oběživo, pohledávky splatné na požádání (včetně 

bankovních vkladů) a státní dluhopisy. Podíl rychle likvidních aktiv je vztažen 
k fondům kolektivního investování, podíl úvěrových zdrojů je vztažen ke všem in-
vestičním fondům. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0

10

20

30

40

50

12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17

Podíl rychle likvidních aktiv

Podíl úvěrových zdrojů (pravá osa)



 

 

60 

 
3 FINANČNÍ SEKTOR 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018 
 

k opětovnému nákupu dlouhodobějších dluhopisů. Držba majetkových 
nástrojů a korporátních dluhopisů v portfoliích TF poklesla na 12,8 % 
celkových aktiv, jejich průměrný rating se nezhoršil. Podíl cizoměnových 
cenných papírů poklesl na 14,5  % celkových aktiv. V účastnických fon-
dech mají české státní dluhopisy podstatně nižší objem i podíl na bilanci 
a výrazně kratší duraci (1,2 let u povinně konzervativních a 3,4 let 
u ostatních účastnických fondů). Ostatní účastnické fondy jsou tradičně 
více vystaveny měnovému riziku, protože jen v cizoměnových zahranič-
ních podílových listech a akciích již drží přes 23 % svých aktiv. 

Kapitálový poměr penzijních společností po zániku 2. penzijního 
pilíře vzrostl… 
Zánik 2. pilíře vedl u PS k celkovému poklesu kapitálového požadavku 
o 1,25 mld. Kč. Požadavek na kapitál penzijní společnosti, která se účast-
nila 2. pilíře, byl totiž stanoven o 250 mil. Kč výše než u ostatních PS. 
Celkový kapitálový požadavek tak ke konci roku poklesl o 13,5 % i přes 
7,7% nárůst rizikově vážených aktiv TF. Zejména proto vzrostl kapitálový 
poměr PS (podíl kapitálu a kapitálových požadavků) meziročně z 119,9 % 
na 139,7 % ke konci roku 2017 (Graf III.26). 

… nicméně odolnost penzijních společností se meziročně snížila 
Při hodnocení odolnosti PS je nutné sledovat nejen kapitálový poměr, ale 
i rozdíl hodnoty aktiv a závazků TF (zjednodušeně „kapitál“ TF). „Kapitál“ 
TF slouží jako první linie obrany PS proti tržním ztrátám TF. Pokud hodno-
ta aktiv TF i po realizaci tržních ztrát stále převyšuje hodnotu závazků TF, 
nedochází k poklesu kapitálu PS, sníží se však „kapitál“ TF. Proto je žá-
doucí sledovat tzv. kombinovaný kapitálový přebytek PS. Kombinovaný 
kapitálový přebytek zahrnuje kapitálový přebytek PS (rozdíl mezi kapitá-
lem a kapitálovými požadavky PS) a kapitál spravovaného TF (rozdíl mezi 
celkovými aktivy a závazky TF).43 Poměřením „kombinovaných kapitálo-
vých přebytků“ s hodnotou aktiv TF lze získat hodnotu relativního pokle-
su aktiv TF, která by vedla k vyčerpání obou kapitálových přebytků a po-
klesu kapitálové přiměřenosti PS pod minimální mez. Vývoj 
„kombinovaných kapitálových přebytků“ v čase ukazuje jejich čerpání, 
a s tím snižující se odolnost penzijních společností (Graf III.27).  

Trend růstu aktiv penzijních fondů bude pokračovat 
Podíl klientů s příspěvkem zaměstnavatele pokračoval v trendovém růstu 
a ke konci roku 2017 činil 30,4 % ve srovnání s 22,8 % v březnu 2013. 
Rostly i průměrné příspěvky účastníků a zaměstnavatelů, stále však zůstá-
vají v poměru ke mzdám velmi nízké. Včetně státní podpory činily pří-
spěvky 4,4 % průměrné čisté mzdy v roce 2017 a tento poměr meziročně 
stagnoval. S ohledem na zrychlený růst mezd a velký rozdíl mezi průměr-
nou mzdou a důchodem z 1. penzijního pilíře lze očekávat, že příspěvky 
i aktiva sektoru porostou vysokým tempem i nadále. Tržní podíl transfor-
movaných fondů, do kterých od roku 2013 nemohou vstupovat noví 
účastníci, je stále dominantní (92 %) a rizika PS spojená s rostoucím ob-
jemem aktiv TF, ke kterým je garantováno nenulové zhodnocení, tak na-
dále přetrvávají.  

 
43  Kapitálový přebytek PS tvoří pouze 20,2 % kombinovaného přebytku ke konci roku 2017. 

GRAF III.26 

Vývoj kapitálového poměru penzijních společností 
(v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Kapitálový poměr je vypočten jako podíl kapitálu a kapitálového požadavku. 
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GRAF III.27 

Kombinovaný kapitálový přebytek penzijních společností 
(v % celkových aktiv transformovaných fondů) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Písmena značí jednotlivé penzijní společnosti. Součet kapitálového přebytku 

(tj. rozdílu kapitálu a kapitálového požadavku) penzijních společností a kapitálu 
(tj. rozdílu mezi aktivy a závazky) transformovaných fondů. Kladné hodnoty značí 
přebytek, záporné hodnoty schodek. Kladnou hodnotu lze interpretovat jako pro-
centní velikost šoku do aktiv transformovaných fondů, který by vedl k poklesu 
kapitálu penzijní společnosti až na úroveň kapitálového požadavku. 
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Tržní podíl a rizikovost úvěrů nebankovních poskytovatelů se 
významně nemění 
Celkový objem úvěrů poskytnutých nebankovními poskytovateli financo-
vání aktiv (NPFA) vzrostl na konci roku 2017 o 7,2 % na 293 mld. Kč 
(Graf III.28). Hlavním zdrojem růstu byly úvěry nefinančním podnikům, 
které se meziročně zvýšily o 20 mld. Kč (+ 9,7 %) a díky této dynamice 
vzrostl i tržní podíl NPFA na úvěrech poskytnutých nefinančním podnikům 
o 0,7 p.b. na 18,4 %. Půjčky domácnostem na spotřebu vykazují opač-
nou dynamiku a klesly o 1,4 mld. Kč na 52 mld., což vedlo i k meziroční-
mu poklesu tržního podílu NPFA o 1,1 p.b. na 19,7 %. Rizikovost úvěrů 
vyjádřená 3 měsíční mírou selhání klesla ke konci roku 2017 u úvěrů do-
mácnostem o 15 b.b. na 3,21 % (Graf III.29), v porovnání s bankami však 
zůstává dlouhodobě výrazně vyšší. Rizikovost úvěrů poskytnutých nefi-
nančním podnikům vzrostla o 20 b.b. na 0,52 %, což je hodnota srovna-
telná s bankovním sektorem. Nízká míra rizika u úvěrů nefinančním pod-
nikům je dána tím, že přibližně 87 % činí zajištěné úvěry leasingové 
povahy. 

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů budou 
poskytovat své služby na základě povolení ČNB 
Zákon o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb. v § 169 odst. 1 stanovil je-
jich poskytovatelům povinnost získat od ČNB povolení k činnosti neban-
kovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. V této souvislosti ČNB 
k 30. 4. 2018 evidovala sto osm žádostí již dříve aktivních nebankovních 
poskytovatelů.44 V přechodném období do doby získání povolení jsou tito 
žadatelé oprávněni poskytovat spotřebitelské úvěry na základě stávajícího 
živnostenského oprávnění až do doby, než ČNB rozhodne o žádosti, 
nejdéle však do 1. 6. 2018. Dále ČNB posuzovala šest žádostí nebankov-
ních poskytovatelů, kteří doposud spotřebitelské úvěry neposkytovali. 
ČNB posuzuje naplnění zákonných povinností žadateli, přičemž význam-
nou roli v procesu posuzování má kvalita předpisové základny žadatelů 
zejména s ohledem na řízení rizik. Nedostatky se týkaly zejména předpisů 
posuzování úvěruschopnosti, odměňování a pravidel jednání se spotřebi-
teli v prodlení. Dokončení povolovacího procesu je významným krokem 
k transparentnímu tržnímu prostředí spotřebitelských úvěrů a zkvalitnění 
řízení s nimi souvisejících úvěrových rizik. 

  

 
44  K 30. 4. 2018 je u těchto žádostí vydáno 37 oprávnění. 

GRAF III.28 

Půjčky nebankovních zprostředkovatelů financování aktiv 
(stav úvěrů v mld. Kč; pravá osa: v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Tržní podíl NPFA je vztažen k celkovým úvěrům rezidentům poskytnutým dohro-

mady bankami a nebankovními zprostředkovateli. Tržní podíl nezávislých NPFA je 
vztažen pouze k úvěrům rezidentům poskytnutým všemi NPFA. 
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GRAF III.29 

3M míra defaultu úvěrů poskytnutých úvěrovými institucemi 
(v %) 

 
Pramen:  CBCB, CNCB, SOLUS, ČNB 
Pozn.:  Míra defaultu úvěrů poskytnutých NPFA domácnostem je spočtena jako průměr 

z dat z NRKI a SOLUS. Pro nebankovní úvěry nefinančním podnikům je využit 
pouze NRKI. U domácností se jedná o úvěry na spotřebu. 
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3.4 PROPOJENOST FINANČNÍHO SEKTORU 

Přímá bilanční provázanost zůstává stabilní 
Nejvýznamnější složkou bilanční propojenosti45 domácího finančního sek-
toru jsou pohledávky domácích finančních subjektů za domácími bankami 
včetně vztahů mezi bankami navzájem (Graf III.30). Tyto pohledávky mají 
převážně povahu bankovních vkladů a dlouhodobých dluhových cenných 
papírů. Jejich hodnota ke konci roku 2017 činila 673 mld. Kč, z toho 
65 % tvořil mezibankovní trh. Jedná se o přirozený článek propojenosti, 
který odpovídá transakčním a likviditním potřebám finančních institucí. 
Banky jsou nadále nejvýznamnější protistranou také pro reálnou ekono-
miku a ve vztahu k zahraničí (Graf III.31). Banky zároveň představují vý-
znamného poskytovatele dluhového i majetkového financování zejména 
v rámci domácích bankovních skupin. Toto propojení je významné ve 
vztahu k ostatním finančním zprostředkovatelům (OFZ, převážně se jedná 
o NPFA), ke kterým měly domácí banky ke konci roku 2017 pohledávky 
ve formě úvěrů a dluhopisů v hodnotě 164 mld. Kč. Navíc domácí banky 
držely 31,8 mld. Kč v akciích a účastech v OFZ, celkem tak expozice 
k domácím bankám představovaly 47 % celkových pasiv OFZ. Podíl bank 
na financování ostatních segmentů finančního trhu (pojišťovny, investiční 
a penzijní fondy) je nižší, ke konci roku 2017 agregátně nepřesahoval 
5 % pasiv těchto segmentů. Vzhledem k nerostoucí agregátní bilanční 
propojenosti zůstává strukturální složka systémového rizika a riziko vzniku 
a přenosu finančního napětí mezi jednotlivými segmenty stabilní. 

Nepřímá propojenost prostřednictvím společných expozic na trhu 
českých státních dluhopisů se snížila 
Riziko hromadného výprodeje finančních aktiv držených větším množ-
stvím domácích subjektů a následný pokles jejich cen představuje nepřímý 
kanál šíření systémového rizika. Z domácích aktiv jsou nejvýznamnější 
složkou portfolií české státní dluhopisy. Jejich náhlé přecenění spojené 
s odchodem jejich zahraničních držitelů a přeceněním rizikových prémií by 
mohlo vést ke ztrátám domácích finančních institucí (viz část 2.1.2). Ty 
mohou na ztráty a nárůst výpovědí klientů reagovat dalším prodejem čes-
kých státních dluhopisů, což by vedlo k násobení původního poklesu cen. 
Význam českých státních dluhopisů v portfoliích domácích finančních in-
stitucí nicméně v roce 2017 poklesl (Graf II.18 v části 2.1.2). Systémové 
riziko spojené s nepřímou propojeností se tak mírně snížilo. 

Banky jsou ve svých majetkových skupinách v pozici čistého 
věřitele... 
Vývoj bilanční provázanosti domácích bankovních skupin pokračoval 
v trendu z minulých let (Graf III.32). Banky zvýšily svou pozici čistého věři-
tele, čistá výše pohledávky za ovládanými subjekty vzrostla o 39,4 mld. Kč 
na 119,8 mld. Kč (+10,8 % celkového regulatorního kapitálu na 27,5 %). 

 
45  Analýza propojenosti zahrnuje banky, pojišťovny, investiční a penzijní fondy a společnosti 

a ostatní finanční zprostředkovatele (těmi jsou zejména NPFA a nebankovní obchodníci 
s cennými papíry). Ostatní segmenty domácího finančního sektoru (centrální banka, kap-
tivní a pomocné finanční instituce) nejsou zahrnuty. Svojí povahou totiž nepředstavují sub-
jekty, jejichž prostřednictvím by mohl probíhat případný přenos finančního šoku. 

GRAF III.30 

Podíl expozic vůči domácím finančním protistranám 
(v % finančních aktiv a pasiv jednotlivých segmentů) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  A = aktiva, P = pasiva. IPFS = Investiční a penzijní fondy a společnosti. Segment 

ostatních finančních zprostředkovatelů (OFZ) zahrnuje zejména NPFA a neban-
kovní obchodníky s cennými papíry. Hodnoty jsou vždy ke konci daného roku. 
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GRAF III.31 

Propojenost domácího finančního sektoru a reálné ekonomiky 
(šířka šipek a velikost bublin v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Pozn.: Graf znázorňuje propojení mezi segmenty s hodnotou přesahující 

100 mld. Kč. Šipky překračující kružnici naznačují vztah k zahraničí. Velikost ši-
pek odpovídá rozmezí 100 mld. Kč (nejmenší šipky) až 3 534 mld. Kč (největší 
šipka z nefinančních podniků a domácností do bank). Velikost bublin odpovídá 
velikosti finančních aktiv segmentů, která se pohybuje mezi 400 mld. Kč (inves-
tiční fondy a společnosti) a 6 923 mld. Kč (banky). OFZ* představuje ostatní fi-
nanční zprostředkovatele v širším pojetí, kteří vedle NPFA a nebankovních ob-
chodníků s cennými papíry zahrnují i pomocné finanční instituce. 

Investiční fondy a společnosti Pojišťovny
Penzijní fondy a společnosti ČNB
Banky OFZ*

Nefin. podniky a 
domácnosti Vládní sektor



 

 

63 

 
3 FINANČNÍ SEKTOR 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018 

Zdrojem byl jak růst samotných pohledávek o 14,2 mld. Kč, tak pokles 
závazků o 25,1 mld. Kč. Nejvýznamnějším dlužníkem v rámci bankovních 
skupin jsou NPFA (přibližně 69,1 % všech pohledávek, -3,8 p.b. meziroč-
ně). Naopak závazky jsou převážně (z 80 %, -3 p.b. meziročně) tvořeny 
přijatou likviditou od stavebních spořitelen. Celková věřitelská pozice 
bank v rámci svých skupin mírně vzrostla, přičemž se mírně snížila kon-
centrace expozic směrem k NPFA. Vysoká koncentrace pohledávek vůči 
NPFA však vzhledem k povaze obchodů (většinou zajištěné leasingové 
a faktoringové obchody) nezakládá zvýšené riziko. 

... čistá dlužnická pozice bank vůči nerezidentům se dále 
prohloubila 
Čistá dlužnická pozice bank ve vztahu k zahraničním mateřským institu-
cím se v roce 2017 meziročně zvýšila o 104 mld. Kč na 204 mld. Kč 
(Graf III.33). Částečně se tak podílela na prohloubení celkové dlužnické 
pozice bankovního sektoru ve vztahu k zahraničí, která se zvýšila na 
1 082 mld. Kč. Tento vývoj je způsoben výrazným růstem vkladů nerezi-
dentů v prvním čtvrtletí roku 2017 spojeným s očekáváním ukončení kur-
zového závazku. Situace však nezakládá zvýšená rizika pro bankovní sek-
tor či reálnou ekonomiku, neboť banky přebytečnou likviditu, spojenou 
s vklady nerezidentů, ukládají u ČNB (viz část 4.2., Graf IV.13) 

GRAF III.32 

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

 
Pramen:  Povinné informace k uveřejnění podle vyhlášky 123/2007 a vyhlášky 163/2014 
Pozn.:  Graf znázorňuje agregátní propojenost největších domácích bank, tj. České 

spořitelny, ČSOB, Komerční banky a Raiffeisenbank. Unicredit Bank je zahrnuta 
pouze v obdobích, kdy ovládala subjekty.  
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GRAF III.33 

Provázanost ve vztahu k zahraničí 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  Povinné informace k uveřejnění podle vyhlášky 123/2007 a vyhlášky 163/2014, 

výroční zprávy bank, ČNB 
Pozn.:  Graf znázorňuje agregátní propojenost pěti největších domácích bank ve vztahu 

k jejich matkám. Čistá dluhová pozice bankovního sektoru představuje čistou 
celkovou pozici všech bank vůči všem nerezidentům bez započtení účastí. 
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