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5 MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKA 

Cílem této kapitoly je popsat hlavní rizika pro finanční stabilitu 
a informovat o nástrojích k jejich omezení. Za tímto účelem je vyhodno-
ceno, v jaké fázi finančního cyklu se nachází domácí ekonomika, jak je 
český finanční sektor vůči identifikovaným rizikům odolný a jaké ze získa-
ných analýz vyplývají úkoly a doporučení pro nastavení nástrojů makroo-
bezřetnostní politiky ČNB. Kapitola ve své první části krátce představuje 
průběžné cíle makroobezřetnostní politiky a nástroje, které má k jejich 
plnění k dispozici, dává do kontextu se závěry hodnocení příslušných rizik. 
Ve druhé části je popsáno nastavení kapitálových rezerv sloužících ke zvý-
šení odolnosti českého bankovního sektoru. Ve třetí části jsou podány 
podrobné informace o rizicích souvisejících s nemovitostními expozicemi 
a popsány stávající i potenciálně využitelné nástroje, které mají za cíl tato 
rizika tlumit. Závěrečná čtvrtá část popisuje vývoj makroobezřetnostní 
politiky v EU a regulatorního prostředí na národní i mezinárodní úrovni. 

 TAB. V.1 

Přehled průběžných cílů, makroobezřetnostních nástrojů a vývoj specifických rizik 

Průběžné cíle Klíčové nástroje Specifické riziko 
Existence 

specifického 
rizika v ČR 

Meziroční změna 
intenzity 

specifického rizika 
Využití v ČR Podrobné 

informace 

Zmírnit nadměrný 
růst úvěrů 

a finanční páky 

Proticyklická kapitálová rezerva 
Výraznější oživení úvěrů dopro-
vázené uvolňováním úvěrových 

standardů 
Ano 

Ano, 0,5 % od r. 2017, 
1 % od r. 2018 , 1,25 % 

a 1,5 % od r. 2019 
část 5.2.2 

Makroobezřetnostní pákový 
poměr 

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

Potenciální 
Mikroobezřetnostní limit 

zaveden od r. 2018 část 3.1 

Kapitálové požadavky podle 
sektorů 

(zejm. nemovitostní expozice) 

Zvýšený růst úvěrů a rizik 
v konkrétním sektoru Potenciální 

Prozatím ne, na rizika 
nemovitostních expozic 

ČNB reaguje jinými nástroji 
část 5.3 

Limity na poměr LTV 
Riziko spirály mezi cenami 
nemovitostí a úvěry k jejich 

financování 
Ano 

Ano, od r. 2015, zpřísnění 
2016 a 2017 část 5.3 

Limit na poměr LTI, DTI, DSTI 
Riziko nadměné zadluženosti 
a dluhové služby domácností Ano DTI a DSTI ano, od r. 2018 část 5.3 

Zmírnit nadměrný 
splatnostní 
nesoulad 

a nedostatek 
likvidity 

Makroobezřetnostní NSFR Dlouhodobá likviditní rizika Potenciální 
Mikroobezřetnostní obec-

ný požadavek zaveden 
od r. 2016 

část 4.2 

Makroobezřetnostní LCR Krátkodobá likviditní rizika Ne 
Mikroobezřetnostní mini-
mální standard zaveden 

od r. 2015 
část 4.2 

Omezit 
koncentraci 

expozic 

Rezerva ke krytí systémového 
rizika 

Koncentrace nemovitostních 
expozic Potenciální 

Prozatím ne, na rizika 
nemovitostních expozic 

ČNB reaguje jinými nástroji

část 3.1 a 
část 5.3 

Zátěžový test veřejných financí Koncentrace svrchovaných 
expozic 

Ano 

Ano, možnost dodateč-
ných kapitálových poža-
davků při zvýšeném svr-

chovaném riziku, 
od r. 2015 

část 4.4 

Omezit nežádoucí 
motivaci 

Kapitálové rezervy podle 
systémové významnosti 
(rezerva G–SVI a J–SVI) 

Potenciální dopad potíží systé-
mově významných institucí na 
stabilitu finančního trhu a reál-

nou ekonomiku 

Ano 

Ne, jiné systémově 
významné instituce identi-
fikovány, využit jiný nástroj 

část 5.2.3 

Rezerva ke krytí systémového 
rizika Ano 

Ano, 
od r. 2014 pro 4 banky, 
od r. 2017 pro 5 bank 

část 5.2.3 

Posílit odolnost 
finančních 

Infrastruktur 

Požadavky na marže a srážky 
při zúčtování 

prostřednictvím centrálních  
protistran 

Riziko neplnění protistran, 
vzájemná provázanost finanč-

ních infrastruktur 
Ne 

Ne - 

Vyšší míra vykazování Ne - 
Rezerva ke krytí 

systémového rizika 
Ne - 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Kategorizace průběžných cílů a nástrojů vychází z Doporučení ESRB ze dne 4. dubna 2013 o průběžných cílech a nástrojích makroobezřetnostní politiky (ESRB/2013/1). Makroobezřetnostní složka někte-

rých nástrojů dosud není v legislativě pevně ukotvena. Mikroobezřetnostní složka těchto nástrojů je aktivována. 
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5.1 CÍLE A NÁSTROJE MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKY ČNB 

ČNB dle § 2 zákona o ČNB pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fun-
gování finančního systému v ČR. K dosahování těchto cílů provádí mak-
roobezřetnostní politiku. Za tímto účelem využívá řadu makroobezřet-
nostních nástrojů zaměřených převážně na bankovní sektor, který je 
rozhodující částí českého finančního systému. Stávající nastavení těchto 
nástrojů v bankovním sektoru a jejich cíle shrnuje Tab. V.1. Rostoucí vý-
znam zejména investičních a penzijních fondů současně zvýrazňuje vý-
znam formování východisek pro provádění makroobezřetnostní politiky 
mimo bankovnictví (blíže část 5.4.4). 

5.2 MAKROOBEZŘETNOSTNÍ KAPITÁLOVÉ REZERVY 

5.2.1 Přehled kapitálových rezerv 

Součástí rámce pro regulaci bank definovaného v CRD IV / CRR jsou kapi-
tálové rezervy, které jsou „řazeny“ nad požadovaným 8% minimem, 
a požadavky stanovenými v Pilíři 2. Kapitálový požadavek je rizikově váže-
ný a minimální výše kapitálu je tedy odvozena od úrovně podstupovaných 
rizik. Ta jsou určena dle úrovně rizikově vážených expozic, tedy dle obje-
mu expozic a výše rizikové váhy. Vývoj kapitálového poměru tak přímo 
úměrně závisí na vývoji kapitálu a nepřímo úměrně na vývoji objemu ex-
pozic a rizikových vah (Graf V.1). 

Rozhodujícím zdrojem systémového rizika pro domácí bankovní sektor je 
úvěrové riziko. Banky s přístupem IRB (blíže část 3.2.1) používají ke stano-
vování kapitálových požadavků (resp. implicitních rizikových vah) 
k úvěrovému riziku interní modely. Velké domácí banky začaly přecházet 
na přístup IRB v prvním čtvrtletí 2007. Od té doby je patrný pokles riziko-
vých vah a s tím spojený růst kapitálového poměru v celém bankovním 
sektoru (Graf V.1). Na druhou stranu s tím jak klesaly rizikové váhy, do-
cházelo i k poklesu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku (Graf V.2) 
vyjádřeného k výši rizikově nevážených klientských úvěrů (riziková část 
expozic). Tento ukazatel představuje modifikovanou verzi pákového po-
měru. Po ukončení přechodu velkých bank na přístup IRB se pokles riziko-
vých vah a podílu kapitálového požadavku (bez kapitálových rezerv) 
k úvěrovému riziku ke klientským úvěrům zpomalil, trvá však dodnes. 
Zpočátku za ním stál vliv přechodu dalších subjektů (případně jen částí 
portfolií) na přístup IRB, který obecně přispívá ke snížení úvěrového rizika, 
neboť představuje nástroj pro lepší řízení individuálních i portfoliových 
rizik. V posledních letech může pokles rizikových vah souviset i s rostoucí 
fází hospodářského a finančního cyklu, v níž interní modely umožňují 
vzhledem k aktuálně nízkým rizikům kapitálové požadavky snižovat. 1 Po-
kles rizikových vah na výrazně nízké úrovně se může stát zdrojem systé-
mového rizika, zejména jeho cyklické složky. Déletrvající souběh těchto 
faktorů by tak mohl nepříznivě ovlivňovat odolnost bankovního sektoru. 

1  K rizikům cyklického vývoje rizikových vah stanovených dle přístupu IRB blíže viz Brož, V., 
Pfeifer, L., Kolcunová, D. (2017): Are the Risk Weights of Banks in the Czech Republic Pro-
cyclical? Evidence from Wavelet Analysis, CNB WP 15/2017. 

GRAF V.1 

Vývoj rizikových vah a kapitálového poměru 
(v %) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Černá svislá čára znázorňuje zahájení období přechodu bank na přístup IRB. 
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GRAF V.2 

Podíl kapitálového požadavku k úvěrovému riziku (včetně 
kapitálových rezerv) a rizikově nevážených klientských úvěrů 
(v %) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Černá svislá čára znázorňuje zahájení období přechodu bank na přístup IRB. 
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Kapitálové rezervy – zejména proticyklická rezerva – umožňují makroobe-
zřetnostnímu orgánu na tato rizika reagovat.  

ČNB v současné době využívá tři z kapitálových rezerv (Tab. V.2) s cílem 
zvýšit odolnost jednotlivých bank i bankovního sektoru jako celku vůči 
případnému nepříznivému vývoji. Nastavení kapitálových rezerv 2 zohled-
ňuje cyklické i strukturální charakteristiky domácího bankovního sektoru. 

Bezpečnostní kapitálová rezerva slouží k absorpci ztrát v nepříznivých fá-
zích cyklu. V ČR je od roku 2014 uplatněna na všechny banky ve výši 
2,5 %.3 Její sazba se nebude v čase měnit. Proticyklická kapitálová rezer-
va má za cíl omezit rizika spojená s nadměrným růstem úvěrů a finanční 
páky. Koncem roku 2015 ČNB stanovila sazbu proticyklické kapitálové 
rezervy ve výši 0,5 % a od té doby ji třikrát zvýšila. V době vydání této ZFS 
je uplatňovaná výše proticyklické kapitálové rezervy na expozice v ČR 
0,5 %, od července 2018 to bude 1,0 %, od ledna 2019 1,25 % 
a od července 2019 1,5 % (blíže o nastavení sazby v části 5.2.2). Kapitá-
lová rezerva ke krytí systémového rizika může být použita k omezení růz-
ných zdrojů necyklických rizik pro stabilitu bankovního sektoru. ČNB vyu-
žívá tuto rezervu k omezení rizik spojených s existencí systémově 
významných bank. Od roku 2017 je povinno udržovat nenulovou sazbu 
této rezervy pět systémově významných bank, a to v rozsahu 1–3 % (blíže 
o nastavení sazby v části 5.2.3). Legislativa upřednostňuje pro omezení
rizik spojených se systémovou významností bank využít rezervu pro jiné 
systémově významné instituce (J–SVI). Tu lze ovšem nastavit maximálně 
na úrovni 2 %, což nemusí být v podmínkách ČR dostačující. 4 ČNB tedy 
rezervu J–SVI aktivně nevyužívá, každoročně ovšem aktualizuje seznam 
jiných systémově významných institucí (bližší informace v části 5.2.3). 

Aktivace makroobezřetnostních kapitálových rezerv působí ve směru zvy-
šování celkového kapitálového požadavku k úvěrovému riziku. Ten 
ve vyjádření ke klientským úvěrům dosáhl koncem roku 2017 úrovně při-
bližně odpovídající konci roku 2006, tedy období před zavedením přístu-
pu IRB (Graf V.2).

5.2.2 Proticyklická kapitálová rezerva 

Smyslem proticyklické kapitálové rezervy (dále CCyB) je ochrana 
bankovního sektoru vůči rizikům plynoucím z jeho chování v průběhu 
finančního cyklu; zejména z nadměrného růstu úvěrů, který vytváří 
systémová rizika a zvyšuje potenciál pro prudké výkyvy ekonomické 
aktivity. Stanovování sazby CCyB probíhá ve čtvrtletní frekvenci (Graf V.3) 
na základě přístupu založeného na několika postupných krocích (Sché-
ma V.1). Právně závaznou se sazba pro dotčené instituce stává vydáním 

2  Podrobnější informace ohledně nastavení kapitálových rezerv i ostatních nástrojů makroo-
bezřetnostní politiky v ČR lze nalézt na webu ČNB: 

 http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/makroobezretnostni_politika/. 
3  Sazba kapitálových rezerv je vyjádřena jako podíl kapitálu nejvyšší kvality (kmenový kapitál 

Tier 1) z celkového objemu rizikové expozice. 
4  Viz Skořepa, M., Seidler, J. (2013): Dodatečný kapitálový požadavek vázaný na stupeň 

domácí systémové významnosti banky, tematický článek, ZFS 2012/2013. 

TAB. V.2 

Přehled kapitálových rezerv v ČR 
(v %) 

Kapitálová rezerva Nastavení 
Rok 

účinnosti 

Sazba uplat-
ňovaná při 
vydání ZFS 

Bezpečnostní kapitálová 
rezerva 2,5 2014 2,5 

Proticyklická kapitálová 
rezerva 1,5 2019 0,5 

Rezerva ke krytí systémového 
rizika 1–3 2014 1–3 

Rezerva pro jiné systémově 
významné instituce  – – – 

Pramen:  ČNB 
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opatření obecné povahy. Metodické informace shrnující přístup ČNB 
ke stanovování sazby rezervy byly detailně představeny v tematickém 
článku publikovaném ve Zprávě o finanční stabilitě 2016/20175. Níže je 
provedeno vyhodnocení relevantních indikátorů, na jejichž základě ban-
kovní rada přijala v květnu 2018 další rozhodnutí o nastavení sazby CCyB. 

Posun ve finančním cyklu směrem vzhůru a nárůst zranitelnosti 
domácího bankovního sektoru v průběhu loňského roku vedly ke 
zvýšení sazby CCyB 
Bankovní rada ČNB na svém prosincovém jednání o otázkách finanční 
stability rozhodla zvýšit sazbu CCyB na 1,25 % s účinností od 1. ledna 
2019. Učinila tak nejen s ohledem na posun ekonomiky v růstové fázi 
finančního cyklu směrem výše, ale i na základě některých indikátorů zra-
nitelnosti bankovního sektoru. V březnu 2018 bankovní rada ČNB sazbu 
CCyB na úrovni 1,25 % potvrdila s konstatováním, že v případě pokračo-
vání rychlé úvěrové dynamiky, zvyšování rizik spojených s financováním 
nákupu nemovitostí, zesilování dalších cyklických zdrojů systémového rizi-
ka a nárůstu zranitelnosti bankovního sektoru je ČNB připravena sazbu 
CCyB dále zvyšovat. 

Odchylka poměru úvěrů a HDP od trendu zůstává pro ČR 
nespolehlivým ukazatelem finančního cyklu 
Na základě doporučení ESRB6 publikuje ČNB pravidelně poměr celkových 
úvěrů nefinančnímu soukromému sektoru k HDP a odpovídající odchylku 
tohoto ukazatele od dlouhodobého trendu. Ke konci roku 2017 dosáhl 
uvedený poměr výše 89,5 % a související odchylka činila -1,3 p.b. Tato 
hodnota by naznačovala, že ekonomika se v rámci finančního cyklu na-
chází v sestupné fázi (Graf V.4). ČNB však považuje uvedený ukazatel 
za nevhodný pro konvergující ekonomiky s krátkými časovými řadami ob-
sahujícími strukturální zlomy. Dodatečná odchylka (expanzivní úvěrová 
mezera) indikovala pozvolný růst cyklických rizik v průběhu roku 2017, 
v posledním čtvrtletí ale poklesla na úroveň 1,8 p.b. Také tento ukazatel 
je nutné chápat pouze jako velmi hrubý způsob vyhodnocení pozice 
v rámci finančního cyklu. Obrázek poskytovaný oběma typy odchylek je 
navíc do značné míry ovlivněn zrychlením růstu ekonomické aktivity 
v posledních letech, které má ve významné míře cyklický charakter. Uve-
dené indikátory tak neposkytují spolehlivé vodítko pro rozhodnutí 
o nastavení sazby CCyB.

5  Hájek, J., Frait, J., Plašil, M. (2017): Proticyklická kapitálová rezerva v ČR, tematický článek, 
ZFS 2016/2017. 

6  Blíže viz Recommendation (ESRB/2014/1) on guidance to EU Member States for setting 
countercyclical capital buffer rates. 

GRAF V.3 

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

Pramen:  ČNB 
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GRAF V.4 

Odchylka poměru úvěrů k HDP od trendu a dodatečná 
odchylka 
(v p.b.) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  U standardní odchylky je trend odhadnut na základě HP filtru 

(lambda = 400 000) na celé časové řadě. Dodatečná odchylka – expanzivní úvě-
rová mezera – je spočtena jako rozdíl poměru bankovních úvěrů k hrubé přidané 
hodnotě (HPH) soukromého sektoru od klouzavého minima za posledních 8 čtvrt-
letí. 
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Souhrnný indikátor finančního cyklu v roce 2017 mírně rostl 
Souhrnný indikátor finančního cyklu (IFC) kombinující signály o vývoji cyk-
lických rizik z různých segmentů ekonomiky vykázal v roce 2017 mírný 
nárůst (Graf V.5). Za tímto vývojem stojí zejména situace na trhu rezi-
denčních nemovitostí, kde ceny bydlení dále rostly zrychleným tempem 
a výše nových úvěrů sloužících k jeho nákupu zůstávala v historickém 
kontextu na zvýšených úrovních. K růstu indikátoru přispěla také vyšší 
korelace mezi jednotlivými subindikátory. To znamená, že stále více sub-
indikátorů společně ukazuje směrem k nárůstu cyklických rizik. Naopak 
ve směru poklesu indikátoru oproti roku 2016 působila slabší dynamika 
nově poskytnutých úvěrů nefinančním podnikům. 

Bankovní úvěry soukromému sektoru rostly rychleji než celkové 
úvěry 
Dynamika celkových úvěrů poskytnutých soukromému nefinančnímu sek-
toru (zahrnujících veškeré úvěry navýšené o emitované dluhopisy) mezi-
ročně zrychlila a ve čtvrtém čtvrtletí 2017 tempo růstu dosáhlo 6,0 %. 
Dynamika bankovních úvěrů se nacházela mírně nad touto úrovní a činila 
6,5 % (Graf V.6). Tento vývoj byl obdobně jako v minulých letech tažen 
zejména poptávkou po dluhovém financování ze strany domácností 
(Graf V.7). K nejvyšším nárůstům dochází v případě úvěrů domácnostem 
na bydlení (8,6 % v březnu 2018), solidní dynamiku si rovněž udržely 
úvěry domácnostem na spotřebu (4,6 % v březnu 2018). U obou seg-

SCHÉMA V.1 

Přístup ČNB ke stanovování sazby CCyB 
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GRAF V.5 

Rozklad indikátoru finančního cyklu (IFC) 
(0 minimum, 1 maximum) 
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mentů se úvěrový růst pohyboval nad příslušným tříletým i pětiletým 
průměrem (Graf V.8). Úvěrová dynamika v sektoru nefinančních podniků 
naopak mírně zvolnila. Meziroční tempo růstu úvěrů nefinančním podni-
kům se na konci roku 2017 sice stále pohybovalo nad pětiletým 
a desetiletým průměrem (4,8 % na konci roku 2017), v prvním čtvrtletí 
2018 však pokleslo na 2,5 %. To může být částečně vysvětleno příklonem 
části nefinančních podniků k financování formou dluhopisů. Ve Statistic-
kém šetření ČNB a Svazu průmyslu ČR nefinanční podniky indikují vyšší 
míru investičních výdajů, v souladu s tím jsou také očekávání bankovního 
sektoru ohledně růstu poptávky po investičních úvěrech. V průběhu roku 
2018 se tak dá předpokládat opětovné zrychlení tempa růstu bankovních 
úvěrů nefinančním podnikům. 

Dynamiku nových bankovních úvěrů táhl sektor domácností 
Zvýšenou úvěrovou aktivitu dokumentuje rovněž vývoj nově poskytnutých 
bankovních korunových úvěrů (Graf V.9). Skutečně nové úvěry domác-
nostem očištěné o refinancované a refixované úvěry v březnu 2018 mezi-
ročně stagnovaly, což bylo dáno smíšeným vývojem segmentů na bydlení 
a na spotřebu (měřeno 3měsíčním klouzavým průměrem z temp růstu). 
Skutečně nové úvěry na bydlení domácnostem v březnu 2018 rostly mezi-
ročně o 1,9 %, kdežto skutečně nové úvěry na spotřebu klesaly o 2,6 %. 
Silná dynamika se tak postupně ochlazovala, objemy poskytovaných úvě-
rů však zůstávají stále vysoké. Skutečně nové úvěry nefinančním podni-
kům zaznamenaly pokles o 5,5 %. Ten lze do značné míry vysvětlit pří-
klonem části nefinančních podniků k čerpání cizoměnových a vnitro-
podnikových úvěrů, které nejsou do statistiky nových bankovních koruno-
vých úvěrů zahrnuty. Obdobný efekt má rovněž zvýšená míra dluhopiso-
vého financování nefinančních podniků. 

Domácí ekonomika zaznamenala další posun v růstové fázi 
hospodářského a finančního cyklu 
Cyklické indikátory prezentované výše lze v souhrnu hodnotit tak, že do-
mácí ekonomika se v růstové fázi cyklu dále posouvala směrem výše, 
i když relativně pomalejším tempem. I přes částečně se zpřísňující úvěrové 
standardy (Graf V.13) je v řadě úvěrových segmentů pozorována zvýšená 
úvěrová aktivita. Ta se koncentruje zejména do segmentu úvěrů 
na bydlení. Optimistická očekávání ohledně příjmů i budoucího vývoje cen 
bydlení, záporné reálné úrokové sazby z nových úvěrů na bydlení 
(při zohlednění mzdové inflace) a nedostatečná nabídka nových bytů 
ve velkých městech se odráží v růstu cen rezidenčních nemovitostí. 
Ty ČNB v současné době považuje za nadhodnocené, přičemž rozsah od-
hadovaného nadhodnocení v průběhu roku 2017 postupně rostl 
(část 2.2). I přes aktivní využití makroobezřetnostních opatření cílených 
na zmírnění rizik spojených s vývojem na trhu rezidenčních nemovitostí 
(část 5.3) stále existují podmínky pro roztáčení spirály mezi cenami nemo-
vitostí a úvěrů na jejich pořízení. Potenciální systémová rizika spojená 
s působením růstové fáze hospodářského a finančního cyklu se tak dále 
zvyšují vlivem kumulativních efektů růstu zadlužení, zvyšování cen aktiv 
a vysoké míry investičního optimizmu. 

GRAF V.6 

Absolutní meziroční rozdíly a tempa růstu bankovních úvěrů 
soukromému nefinančnímu sektoru 
(v mld. Kč; pravá osa: v %)  

 
Pramen:  ČNB 
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GRAF V.7 

Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů soukromému 
sektoru 
(v %) 
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GRAF V.8 

Průměrná a aktuální tempa růstu bankovních úvěrů 
soukromému nefinančnímu sektoru 
(v %)   
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Kvantitativní přístupy potvrzují potřebu vytvářet CCyB na domácí 
expozice 
Uvedený vývoj v souhrnu implikuje potřebu vytvářet CCyB pro expozice 
umístěné v ČR. Pro orientační stanovení výše sazby CCyB využívá ČNB 
skupinu analytických přístupů.7 První z nich je založen na hodnotách indi-
kátoru IFC. Jeho aktuální hodnotě těsně nad 0,16 odpovídá podle převo-
du používaného ČNB sazba CCyB ve výši 1,0 % (Graf V.10 a Tab. V.3). 
Dle analýz ČNB se česká ekonomika nachází ve třetím roce expanzivní 
fáze finančního cyklu, čemuž podle jednoduchého pravidla zvyšovat saz-
bu CCyB o 0,5 p.b. v každém roce expanzivní fáze zhruba odpovídá saz-
ba CCyB ve výši 1,5 %.8 Přístup vycházející z podmíněného rozdělení 
ztrát v makrozátěžovém testu bank, který dává do souladu modelované 
(neočekávané) budoucí úvěrové ztráty s kapitálovou rezervou postačující 
k jejich pokrytí, indikuje potřebu vytvářet CCyB ve výši 0,75 %. Pro ko-
nečné stanovení sazby CCyB je vedle doporučeních získaných 
z kvantitativních přístupů nutné zohlednit také indikátory zranitelnosti 
bankovního sektoru (Schéma V.1). 

Mimořádně nízká úroveň ztrát ze znehodnocení aktiv nemusí být 
dlouhodobě udržitelná 
Ztráty ze znehodnocení aktiv setrvávají na mimořádně nízkých úrovních 
(Graf V.12). Na velmi nízkých hodnotách přetrvává rovněž riziková přiráž-
ka v úrokových maržích. Poměr průměrné úrokové marže a vytvářených 
opravných položek na jednotku úvěru, který spolehlivě zachycuje cyklický 
vývoj v bankovním sektoru, se od roku 2014 rovněž zvyšuje (Graf V.11). 
V souvislosti s dobrou kondicí ekonomiky a příznivým vývojem materiali-
zace úvěrového rizika pokračuje rovněž pokles agregátních rizikových 
vah. U bank s přístupem STA je tento pokles dán změnou struktury port-
folia (růst expozic vůči centrální bance), u bank s přístupem IRB je však do 
jisté míry také odrazem pozitivního ekonomického vývoje, který se aktu-
álně promítá do výsledků používaných rizikových modelů (Graf V.12).9 

Zranitelnost bank zvyšují potenciálně procyklické dopady 
přechodu na účetní standard IRFS 9 
V materiálu Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory – leden 2018 
zveřejněném 31. ledna 2018 ČNB upozornila na skutečnost, že vnímání 
a oceňování rizik ze strany bank se může v aktuální příznivé fázi hospo-
dářského a finančního cyklu stát nadměrně optimistickým. Mimořádně 
nízké ztráty ze znehodnocení aktiv umožňují bankám vykazovat ve stáva-
jícím úrokovém prostředí vyšší ziskovost. Pokud by banky velmi nízkou 
úroveň ztrát ze znehodnocení aktiv interpretovaly jako zcela necyklický 
jev, mohlo by u nich v delším období docházet k podhodnocování výše 
kapitálu konzistentní se systémovou složkou rizik. Dodatečným zdrojem 
zranitelnosti se v současnosti stává jedna z implikací přechodu na účetní 

7  Hájek, J., Frait, J., Plašil, M. (2017): Proticyklická kapitálová rezerva v ČR, tematický článek, 
ZFS 2016/2017. 

8  Do expanzivní fáze domácí ekonomika vstoupila ve 4. čtvrtletí 2015 (viz Opatření obecné 
povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy č. IV/2015 ze dne 
3. prosince 2015). V případě pokračování rychlé úvěrové dynamiky se do čtvrtého roku ex-
panzivní fáze dostane již koncem roku 2018.  

9  Blíže viz část 3.2.1.  

GRAF V.9 

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

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

IFC a implikovaná sazba CCyB 
(0 minimum, 1 maximum; pravá osa: v % celkového objemu rizikové expozice) 
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GRAF V.11 

Poměr úrokové marže a vytvářených opravných položek 
(v %) 

Pramen:  ČNB 
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standard IFRS 9. Ten by měl být z dlouhodobého hlediska pro finanční 
stabilitu přínosným, neboť ve srovnání s předchozím standardem IAS 39 
vytváří podmínky pro to, aby opravné položky ke krytí ztrát byly vytvářeny 
včas a v dostatečné míře. Výsledky aktuálního kola makrozátěžových tes-
tů bank však podporují názory, že IFRS 9 může mít za určitých podmínek 
procyklický efekt (část 4.1). Na ten upozorňuje mimo jiné také zpráva 
ESRB. 10 V Nepříznivém scénáři vede uplatnění konceptu očekávaných 
úvěrových ztrát dle IFRS 9 k dočasně výraznějším dopadům na kapitál než 
podle předchozí metodiky IAS 39. Tyto dopady jsou koncentrovány do 
počátečního období nepříznivého šoku. V návaznosti na náhlou změnu 
ekonomických podmínek, která vede k významnému přehodnocení mak-
roekonomických fundamentů, potřebují banky nově vytvořit velké množ-
ství opravných položek. Jejich skokový nárůst potom může vést ke znač-
ným ztrátám, poklesu kapitálu a přispět k úvěrové kontrakci. 11 Část 
tohoto efektu může být omezena kompenzací nárůstu opravných položek 
ve výši regulatorního kapitálu. 12 

Tento zdroj zranitelnosti zesiluje význam vpředhledící reakce ČNB 
Přechod na nový vykazovací standard IFRS 9 tak zvyšuje potřebu makroo-
bezřetnostního orgánu reagovat na cyklická rizika včas, aby bylo dosaže-
no dostatečné odolnosti bankovního sektoru vůči nepříznivým ekonomic-
kým šokům. Konkrétně je z makroobezřetnostního hlediska nutné 
vybudovat dostatečný kapitálový polštář dříve, než modely očekávaných 
ztrát používané v rámci IFRS 9 povedou ke zvýšené tvorbě opravných po-
ložek, která by se mohla v konečném důsledku odrazit v omezování úvě-
rového financování zdravé části reálné ekonomiky. 13 S ohledem na nejis-
totu ohledně některých aspektů implementace IFRS 9 v delším horizontu 
je žádoucí přistoupit k promítnutí výše uvedeného efektu do kapitálových 
rezerv opatrně a pozvolna. Na základě zkušeností s implementací IFRS 9 
ČNB v dalších letech zváží, zda je nezbytné rozsah krytí přizpůsobit, a to 
oběma směry. 

ČNB rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy na 
1,5 % s platností od července 2019 
V souvislosti s výše uvedeným hodnocením se bankovní rada ČNB rozhod-
la na svém jednání dne 17. května 2018 zvýšit sazbu CCyB s platností od 
1. 7. 2019 na 1,5 %. V případě pokračování rychlé úvěrové dynamiky, 
zvyšování rizik spojených s financováním nákupu nemovitostí, zesilování 
dalších cyklických zdrojů systémového rizika a nárůstu zranitelnosti ban-
kovního sektoru je ČNB připravena sazbu CCyB dále zvyšovat. Naopak 
v případě obratu v hospodářském a finančním cyklu a při rostoucím napě-
tí na finančních trzích, které by ohrožovalo plynulé poskytování úvěrů 
zdravé části ekonomiky, je ČNB připravena rezervu neprodleně snížit či 
zcela rozpustit a umožnit její využití jako kapitálového polštáře ke krytí 
ztrát. Vedle samotné dynamiky nových úvěrů bude ČNB používat 

10  Viz ESRB: Financial stability implications of IFRS 9, červenec 2017.  
11  Blíže viz část 3.2.2. 
12  U bank s přístupem IRB až o 0,6 p.b. vlivem současného regulatorního přístupu 

k opravným položkám (viz Box 3.1). 
13  Ve zprávě ESRB: Financial stability implications of IFRS 9 se na str. 6 a str. 47 uvádí, že 

CCyB může být jedním z nástrojů na tlumení rizik spojenými s těmito efekty. 

GRAF V.12 

Agregátní rizikové váhy a ztráty ze znehodnocení aktiv 
(v %; pravá osa: v b.b.) 

Pramen:  ČNB 
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GRAF V.13 

Vývoj úvěrových standardů v ČR 
(čistý tržní podíl v %) 

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

úvěrových podmínek, a bank, které uvedly jejich uvolnění v uplynulých třech mě-
sících. Bližší informace o metodice ukazatele je možné nalézt na webových strán-
kách ČNB. 
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k posuzování nutnosti rozpouštět CCyB indikátory napětí na finančních 
trzích a indikátory všeobecné dostupnosti (nezajištěného) financování (vý-
voj sazeb OIS, PRIBOR, resp. rozpětí PRIBOR-OIS). Tyto ukazatele jsou 
schopny bez prodlení indikovat výraznou změnu tržních podmínek. 

ČNB považuje neutrální úroveň sazby CCyB za vyšší než nulovou 
Již od zavedení CCyB diskutují makroobezřetnostní orgány, jak koncepč-
ně k tomuto nástroji přistupovat a jak vysoká sazba CCyB by měla být 
uplatňována v jednotlivých fázích finančního cyklu. Některé makroobe-
zřetnostní orgány chápou CCyB jako nástroj, který by měl být využit pou-
ze v silně expanzivní fázi finančního cyklu, když jsou již systémová rizika 
zjevně viditelná. Jiné makroobezřetnostní orgány, mezi které patří i ČNB, 
preferují více opatrnostní přístup. V jeho rámci by měl makroobezřetnost-
ní orgán začít s vytvářením CCyB již na začátku úvěrového oživení odpo-
vídajícímu „normálním“ podmínkám. Tím se myslí situace, kdy ve finanč-
ním sektoru není vidět ani zvýšené napětí ani vyšší sklon k přijímání rizika. 
Koncepci nenulové sazby CCyB za neutrálních podmínek aplikuje např. 
britský výbor pro finanční stabilitu (Financial Policy Committee, FPC).14 
ČNB se bude touto otázkou zabývat a při stanovení vhodné výše neutrální 
sazby zohlední celou řadu faktorů včetně dopadů zavedení standardu 
IFRS 9 v domácím bankovním sektoru. 

Na posuny ve finančním cyklu reagovaly změnami sazby CCyB 
i další evropské země… 
K dubnu 2018 ohlásilo nenulovou sazbu CCyB celkem 8 evropských zemí 
(Graf V.14), přičemž v pěti z nich je již nenulová sazba uplatňována. 
V 5 zemích je rovněž ohlášeno její zvýšení v horizontu jednoho roku. 
Hlavními argumenty pro zvýšení sazby CCyB byly další posun do expan-
zivní fáze finančního cyklu, silný růst úvěrů soukromému nefinančnímu 
sektoru, vysoká úroveň jeho zadluženosti a růst cen nemovitostí.  

… výše sazby CCyB na domácí expozice odpovídá úrovni sazeb
v zemích s obdobnou úrovní cyklických rizik 
ČNB při stanovování sazby CCyB nevybočuje z běžné praxe aplikované 
ve většině evropských zemí (Graf V.15). Ohlášená sazba v ČR není 
ve srovnání s ostatními zeměmi přehnaně přísná. Z hlediska střednědobé-
ho vývoje úvěrové dynamiky a tempa růstu cen nemovitostí je česká eko-
nomika na podobné úrovni s Norskem, které aplikuje sazbu proticyklické 
kapitálové rezervy ve výši 2 %.15 Na druhou stranu je však možné napříč 
Evropou pozorovat i rozdíly ve stanovování sazby CCyB. Jako příklad obe-
zřetnější a razantnější autority se dá uvést Dánsko. Naopak v Polsku či 
v Belgii zůstává sazba CCyB na nulové úrovni přes silný a plošný růst úvě-
rů celému soukromému nefinančnímu sektoru. 

14  FPC doporučuje udržovat po odeznění dopadů nadměrného napětí sazbu CCyB na úrovni 
1 %, i pokud jsou systémová rizika na standardní úrovni, tj. nejsou ani zvýšená ani nízká. 
Sazba CCyB na této úrovni (vedle dalších částí kapitálového požadavku) poskytuje dle FPC 
dostatečnou úroveň kapitálové vybavenosti umožňující odolat zvýšené úrovni napětí. 

15  V Norsku je sazba CCyB ve výši 2 % účinná od konce roku 2017. 

TAB. V.3 

Implikovaná sazba CCyB dle různých přístupů 
(v % rizikově vážených aktiv) 

Přístup Implikovaná 
sazba CCyB 

Převod podle hodnot IFC 1,00 % 

Podmíněné rozdělení budoucích úvěrových ztrát 0,75 % 

Délka trvání expanzivní fáze cyklu 1,50 % 

Pramen: ČNB 

GRAF V.14 

Nastavení výše sazby CCyB ve vybraných evropských zemích 
(v % celkového objemu rizikové expozice) 

Pramen:  ESRB 
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GRAF V.15 

Cyklická rizika v Evropě  
(osa x: tříletý nárůst stavu úvěrů u domácností v %; osa y: tříletý nárůst stavu úvěrů 
u nefinančních podniků v %; velikost bublin: odchylka cen nemovitostí od 3letého průmě-
ru) 

Pramen:  BIS, Eurostat, NBS, NBI 
Pozn.:  Červenou barvou jsou označeny státy s nenulovou ohlášenou sazbou CCyB. 

Pramen pro index cen nemovitostí EUROSTAT s výjimkou Řecka (BIS). 
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5.2.3  Kapitálové rezervy systémově významných institucí 

Sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika bude 
přezkoumána 
CRD IV umožňuje členským zemím EU využívat kapitálovou rezervu 
ke krytí systémového rizika (dále jen „rezerva KSR“) jako poměrně pružný 
nástroj k předcházení primárně necyklických rizik. 16 ČNB používá KSR 
k předcházení systémového rizika plynoucího z potenciální destabilizace 
systémově významných bank. Destabilizace kterékoliv z těchto bank by 
mohla poškodit schopnost bankovního sektoru poskytovat efektivně své 
služby, což by mohlo mít závažné nepříznivé dopady na finanční systém 
a celou českou ekonomiku. 

Základem pro rozhodnutí ČNB o tom, u kterých bank bude požadavek 
na udržování této rezervy vyhlášen a v jaké výši, je odhad systémové vý-
znamnosti jednotlivých bank pomocí řady indikátorů popisujících čtyři 
klíčové parametry banky: velikost, složitost, nenahraditelnost pro ekono-
miku a propojenost s dalšími finančními institucemi. 17  

ČNB zavedla nenulovou rezervu KSR poprvé v roce 2014, a to konkrétně 
pro čtyři systémově významné banky. Zákonná povinnost ČNB vyžaduje 
alespoň jednou za dva roky přezkoumat důvody pro stanovení KSR.18 
První revize proběhla v roce 2016 na datech ke konci roku 2015. Na zá-
kladě ní ČNB rozšířila okruh bank podléhající rezervě ke krytí systémové-
ho rizika na pět, přičemž dvěma bankám byla rezerva zvýšena. S účinností 
od 1. ledna 2017 činí rezerva KSR pro Českou spořitelnu, ČSOB a Ko-
merční banku 3 %, pro UniCredit Bank 2 % a pro Raiffeisenbank 1 %. 
Druhá revize bude provedena v roce 2018 s využitím údajů ke konci roku 
2017. Na základě výsledků tohoto posouzení bude v průběhu roku 2018 
ČNB informovat příslušné banky a relevantní orgány o potvrzení stávající 
sazby KSR, o úpravě této sazby nebo o stanovení sazby KSR pro banky, 
které dosud neměly povinnost tuto rezervu udržovat. 

Seznam jiných systémově významných institucí se nemění 
Dle vyhodnocení ČNB zůstává v domácím finančním sektoru sedm 
tzv. jiných systémově významných institucí (J–SVI) a jejich seznam se tak 
pro rok 2018 nemění (Graf V.16). Metodickým východiskem jsou od prv-
ního vyhodnocení v roce 2015 plně obecné pokyny EBA 

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

17  Viz Skořepa, M., Seidler, J. (2013): Dodatečný kapitálový požadavek vázaný na stupeň 
domácí systémové významnosti banky, tématický článek, ZFS 2012/2013. 

18  V případě potenciálně významných změn ve struktuře bankovního sektoru je ČNB připra-
vena provést přehodnocení neprodleně. 

GRAF V.16 

Srovnání skóre J–SVI k pololetí 2016 a 2017 
(v %) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Černá svislá čára odděluje instituce zařazené do seznamu J–SVI. 
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(EBA/GL/2014/10,  dále jen „Pokyny“). 19 Záměrem ČNB je zachovat vedle 
co možná nejvyšší homogenity skupiny J–SVI také určitou stabilitu v pří-
padě institucí s hodnotami pohybujícími se okolo prahové hranice. Proto 
nedošlo k vyřazení jedné z J–SVI ze seznamu ihned po poklesu skóre pod 
prahovou hodnotu stanovenou ČNB (4,25 %). K jejímu vyřazení by mohlo 
dojít až ve chvíli, kdy by byl pokles systémové významnosti déletrvající, 
a skóre by pokleslo pod základní úroveň prahové hodnoty (3,5 %) stano-
venou Pokyny. Výsledek vyhodnocení byl notifikován dne 28. listopadu 
2017 orgánům EBA, EK a ESRB. 

ČNB i nadále nepovažuje za nezbytné stanovovat z titulu zařazení mezi 
J–SVI dodatečný kapitálový požadavek bankám, které jsou součástí pří-
slušných regulovaných konsolidačních celků. ČNB pokračuje v používání 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika (KSR) s cílem omezit struk-
turální složku systémového rizika spojenou s existencí systémově význam-
ných institucí, ačkoliv primárně by měla k těmto účelům sloužit rezerva 
J–SVI. ČNB na mezinárodních fórech dlouhodobě upozorňuje, že použí-
vání KSR jako alternativy rezervy J–SVI je dáno jejím legislativním omeze-
ním. Rezerva J–SVI v současné době může činit maximálně 2 % (obecný 
strop). Pokud je banka součásti zahraničních skupin označených jako   
J–SVI nebo G–SVI, nesmí výše této rezervy přesáhnout výši rezervy mateř-
ské banky, případně 1 % (subsidiary strop). Vzhledem k tomu, že mateř-
ské instituce všech systémově významných domácích bank jsou J–SVI ne-
bo G–SVI, subsidiary strop představuje podstatné omezení při provádění 
makroobezřetnostní politiky v ČR. Připravovaná revize evropského rámce 
pro makroobezřetnostní politiku obsahuje mj. změnu nastavení stropu 
rezervy J–SVI. ČR spolu s řadou dalších států navrhovala zvýšit obecný 
strop na úroveň alespoň 3 % a subsidiary strop zrušit, případně jako na-
prosté minimum zvýšit alespoň na 1,5 % nad úroveň rezervy matky. 
Ve vyjednávacím procesu existuje silný tlak na nastavení subsidiary stropu 
na hodnotě kolem 1 % nad úrovní rezervy matky, což ČR usilovně a kon-
zistentně rozporuje. Taková úroveň by nedokázala pokrýt systémové rizi-
ko, které některé velké banky představují pro domácí ekonomiku. 

19  Bližší informace k metodice vyhodnocení viz webové stránky ČNB > Finanční stabili-
ta > Makroobezřetnostní politika > Seznam jiných systémově významných institucí. Hlavní 
metodický rozdíl (vedle mírně odlišné prahové hodnoty) je v tom, že metodika EBA pro    
J–SVI pracuje s údaji za konsolidované celky obsahující bankovní i (vybrané) nebankovní en-
tity včetně zahraničních účastí, zatímco metodika ČNB využívaná pro stanovení sazby KSR 
pracuje s údaji za jednotlivé banky na individuálním základě. 
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5.3 RIZIKA SPOJENÁ S TRHY NEMOVITOSTÍ 

5.3.1 Rizika spojená s trhy rezidenčních nemovitostí 

Nadhodnocení cen bydlení se dále zvýšilo 
Realizované ceny bydlení v ČR rostly po většinu roku 2017 nejrychleji 
v celé EU. Průměrné meziroční tempo růstu cen bytů v jednotlivých čtvrt-
letích 2017 dosáhlo téměř 16 % (Graf V.17).20 V posledním čtvrtletí 2017 
začalo meziroční tempo růstu cen částečně zpomalovat, zůstalo však na-
dále poměrně vysoké. Modelový přístup ČNB naznačuje, že ke konci 
2017 byly ceny bydlení nadhodnoceny o zhruba 14 % (část 2.2). Míra 
nadhodnocení cen nemovitostí tak může být v některých případech vyšší 
než míra přezajištění, kterou implikují současné limity LTV. 

Objem nových úvěrů na bydlení dosáhl nového rekordu 
V roce 2017 banky poskytly téměř 350 mld. Kč nových úvěrů na bydlení, 
což představovalo nový historický rekord (Graf V.18). Varování tržních 
účastníků zaznívající loni na jaře, že kvůli opatřením ČNB dojde 
k výraznému poklesu trhu, se tak nenaplnila. V polovině loňského roku 
došlo k zastavení meziročního růstu nově poskytnutých úvěrů na bydlení. 
Měsíční objemy těchto úvěrů však zůstávají na velmi vysokých úrovních 
(v prvním čtvrtletí 2018 kolem 28 mld. Kč). Celkový stav bankovních úvě-
rů na bydlení se v loňském roce zvýšil o téměř 10 % (zhruba 100 mld. Kč) 
a v březnu 2018 dosáhl 1 150 mld. Kč. Za první čtvrtletí letošního roku se 
stav úvěrů na bydlení meziročně zvýšil o 8,6 % (u hypotečních úvěrů 
o 9,4 %).21

Spirála mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení se 
přestala roztáčet… 
V loňské ZFS 2016/2017 označila ČNB za nejvýznamnější domácí riziko 
pokračování roztáčení spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich 
pořízení. Graf V.19 a Graf V.20 zobrazují pozici ekonomiky ve spirále 
na pololetních datech od roku 2004 do konce roku 2017. Z hlediska cen 
bytů se ekonomika prozatím nenachází ve spirále tak daleko jako v letech 
před začátkem krize, nicméně z hlediska objemu nových úvěrů na bydlení 
je výrazně výše. Ve druhé polovině 2017 se i díky zrychlenému tempu 
růstu příjmů začaly indikátory v obou grafech vracet zpět k méně riziko-
vým úrovním. Souhrnně lze tyto indikátory hodnotit tak, že charakter 
současného vzestupu na trhu nemovitostí je oproti minulé epizodě odliš-
ný v silnější úvěrové dynamice. V Grafu V.20 je z barevného označení 
jednotlivých bodů dobře vidět paradox finanční stability: v dobách nejsil-
nějšího vzestupu je podíl úvěrů se selháním velmi nízký. To bývá interpre-
továno jako důkaz o tom, že rizika jsou nízká. Ve skutečnosti se v takové 
situaci zpravidla rizika skrytě v pozadí zvyšují. 

20  Graf V.17 ukazuje, že před krizí se v roce 2008 ceny bytů oproti roku 2007 zvýšily 
o výrazných 17 %. Pak ale přišlo několik let, kdy se ceny bytů oproti předchozímu roku sni-
žovaly. Meziroční růst cen se obnovil až v roce 2014 a postupně zrychloval.  

21  Zaznívají názory, že 9% tempo růstu není nijak vysoké, neboť v polovině předcházející 
dekády krizí přesahovalo tempo růstu úvěrů na bydlení 30 %. Je si však třeba uvědomit 
efekt počáteční nízké základny: 9% růst by znamenal v roce 2018 více než 100 mld. Kč 
celkového stavu úvěrů navíc, v roce 2011 65 mld. Kč, v roce 2007 33 mld. Kč a v roce 
2004 jen 14 mld. Kč. 

GRAF V.17 

Tempo růstu cen bytů  
(meziroční změny v %) 

Pramen:  ČSÚ, ČNB 
Pozn.:  Jedná se o průměrný růst realizovaných cen bytů v jednotlivých čtvrtletích roku 

podle daňových přiznání (ČSÚ). *Pro rok 2017 dopočteno z mezičtvrtletních 
změn realizovaných cen starších bytů z výběrového šetření a nabídkových cen 
(ČSÚ). 
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GRAF V.18 

Nové úvěry na bydlení 
(roční úhrny v mld. Kč) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Údaje zahrnují i refixované a refinancované úvěry. 
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GRAF V.19 

Růst cen bytů, měřítko  objemu nových úvěrů na bydlení 
v relaci k výši mezd a nadhodnocení cen bytů 
(osa x: meziroční růst realizovaných cen bytů v %; osa y: nové úvěry v relaci ke mzdám) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Spirála je odvozena na základě růstu cen bytů a měřítka objemu nových úvěrů na 

bydlení v relaci k výši mezd. 
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… podmínky pro roztáčení však přetrvávají 
Systémová rizika související se vzestupem trhu nemovitostí ČNB omezuje 
nástroji makroobezřetnostní politiky i mikroobezřetnostního dohledu. 
Východiskem k tomu je úřední sdělení Doporučení k řízení rizik spojených 
s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí (dále 
jen „Doporučení“). To stanovuje kvantitativní limity ukazatele LTV i kvali-
tativní kritéria pro obezřetné poskytování těchto úvěrů, zejména v oblasti 
posuzování schopnosti klienta úvěr splácet. Rizika spojená s poskytováním 
hypotečních úvěrů a dodržování Doporučení ze strany bank posuzuje 
ČNB dvakrát ročně. Z posouzení provedeného na základě údajů 
o poskytovaných úvěrech za celý rok 2017 vyplývá, že i přes pozitivní 
účinky zpřísnění limitů ukazatele LTV platného od dubna 2017 je úvěrové 
financování nadále zdrojem systémových rizik. Podmínky pro financování 
nákupu bydlení na úvěr zůstávají atraktivní. Úrokové sazby u úvěrů 
na bydlení se pohybují výrazně pod dlouhodobým průměrem a při zo-
hlednění mzdové inflace jsou v reálném vyjádření stále záporné. Zpřísnění 
měnové politiky prostřednictvím tří zvýšení měnověpolitické sazby a ko-
munikace ve směru jejího dalšího zvyšování prozatím vedly pouze k dílčí-
mu nárůstu sazeb z klientských úvěrů (Graf II.14). Při pozorovaném růstu 
příjmů domácností může u části z nich stále přetrvávat zesílená motivace 
k úvěrovému financování. Zároveň přetrvává optimizmus domácností oh-
ledně snadnosti budoucího splácení úvěrů i ohledně dlouhodobého zvy-
šování růstu cen kupovaných nemovitostí. 

Růst cen rezidenčních nemovitostí byl doprovázen navyšováním 
průměrné výše nově poskytovaných úvěrů na bydlení 
Ve druhé polovině 2017 se podle údajů ze Šetření nových úvěrů zajiště-
ných rezidenční nemovitostí (níže jen „Šetření“ a „úvěr“) dále zvýšila 
průměrná výše poskytovaných úvěrů (Graf V.21). Tento vývoj korespon-
duje s pokračujícím růstem cen bydlení a ochotou domácností financovat 
jeho nákup prostřednictvím dluhu. Přestože celkový objem nově poskyt-
nutých úvěrů ve druhém pololetí mírně zvolnil, nadále se pohybuje na 
úrovních, které lze z historického hlediska označit za velmi vysoké 
(Graf V.21). 

Na vývoj rizik spojených s trhem nemovitostí ČNB průběžně 
reagovala 
Existence podmínek pro rozvíjení spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry 
na jejich pořízení identifikovaná v ZFS 2016/2017 vyžadovala ze strany 
ČNB adekvátní reakci. Od začátku druhého čtvrtletí 2017 proto začaly 
platit zpřísněné doporučené limity pro ukazatel LTV. Ty zamezují poskyto-
vání individuálních úvěrů s LTV nad 90 % (individuální limit) a dovolují 
poskytovat úvěry s LTV 80–90 % maximálně do výše 15 % z nově po-
skytnutých úvěrů v daném čtvrtletí (agregátní limit). V červnu 2017 ČNB 
doporučila poskytovatelům sledovat ukazatele DTI a DSTI, stanovovat si 
pro ně interní limity a obezřetně na jejich základě posuzovat žádosti 
o úvěr. Zároveň uvedla hodnoty pro ukazatele DTI (poměr výše 
hu  a čistých příjmů, debt-to-income) a DSTI (poměr celkové dluhové 
služby a čistých příjmů, debt-service-to-income), jejichž překročení by mě-
lo vést k obzvláště obezřetnému posouzení žádosti o poskytnutí úvěru. 
ČNB také rozšířila působnost Doporučení i na další úvěry poskytované 
klientům, kteří již mají sjednán úvěr zajištěný rezidenční nemovitostí, 

GRAF V.20 

Nadhodnocení cen bytů, mezera měřítka objemu nových 
úvěrů na bydlení v relaci k výši mezd a podíl úvěrů se 
selháním 
(osa x: nadhodnocení v %; osa y: nové úvěry v relaci ke mzdám, odchylka od průměru 
v %) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Spirála je odvozena na základě indikátoru nadhodnocení cen bytů a mezera 

měřítka objemu nových úvěrů na bydlení v relaci k výši mezd. Nadhodnocení je 
získáno z ukazatele price to income. 

 
GRAF V.21 

Vývoj objemu a průměrné výše nových úvěrů 
(v mld. Kč; pravá osa: v mil. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
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a také na všechny poskytovatele úvěrů. V listopadu 2017 pak ČNB zveřej-
nila „Dohledové sdělení k poskytování úvěrů domácnostem úvěrovými 
institucemi (dohledový benchmark) shrnující zásady, jak by měly banky při 
poskytování úvěru z hlediska zachovávání obezřetnosti postupovat. 
Na odlišný rizikový profil vzhledem k Doporučení ČNB (objem rizika) 
a/nebo nedostatečné procesy řízení rizik vzhledem k Dohledovému sděle-
ní mikroobezřetnostní dohled ČNB reaguje prostřednictvím dodatečného 
kapitálového požadavku v rámci SREP. 

Dodržování zpřísněných doporučených limitů LTV institucemi se 
zlepšilo… 
Data ze Šetření za druhé pololetí 2017 potvrdila postupné sbližování úvě-
rové praxe bank s nastavením přísnějších doporučených limitů pro ukaza-
tel LTV. Přes opožděný náběh tak dotčené instituce ke konci roku 2017 
postupovaly z pohledu limitů LTV převážně v souladu s platným Doporu-
čením. Úvěry s LTV 80–90 % představovaly ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 
roku 2017 15 %, resp. 12 % úvěrové produkce, čímž byl na agregované 
úrovni splněn jejich maximální doporučený podíl 15 % (Graf V.22). Úvěry 
s LTV nad 90 %, které by podle Doporučení neměly být poskytovány vů-
bec, představovaly v obou čtvrtletích zhruba 4 % úvěrové produkce. Přes-
tože překračování individuálního limitu bylo u institucí poměrně časté, 
u převážné většiny z nich podíl nadlimitních úvěrů nepřesáhl 5 % úvěrové 
produkce. 

… změny v distribuci nových úvěrů podle LTV se promítly do výše 
úrokových sazeb 
Přizpůsobení institucí doporučeným limitům vedlo k významnému nárůstu 
podílů úvěrů poskytovaných s LTV 70–80 % na úkor úvěrů s LTV         
80–90 %, u nichž je uplatňován agregátní limit (Graf V.23). Rozdělení 
nových úvěrů v ostatních kategoriích LTV se oproti prvnímu pololetí 2017 
téměř nezměnilo. Platnost agregátního limitu pro úvěry s LTV 80–90 % 
instituce promítly do vyšších úrokových sazeb v dané kategorii 
(Graf V.24). Ty také zaznamenaly napříč všemi kategoriemi LTV nejvyšší 
meziroční nárůst (Graf V.25). V průběhu roku 2017 docházelo k relativně 
vyššímu nárůstu sazeb rovněž u úvěrů s rizikovějšími charakteristikami 
z hlediska ukazatelů LTI (poměr výše úvěru a čistých příjmů,                 
loan-to-income) a LSTI (poměr dluhové služby spojené s úvěrem 
a čistých příjmů, loan service-to-income). V meziročním srovnání tak po-
skytovatelé úvěrů začali při stanovování úrokových sazeb výrazněji zo-
hledňovat rizikové charakteristiky klientů. 

Formální plnění doporučených limitů nemusí ve všech případech 
znamenat absenci rizika 
Posun směrem k nižším hodnotám LTV v reakci na přísnější limit LTV 
(Graf V.23) lze obecně interpretovat jako snížení rizik na straně poskyto-
vatelů. Účinnost limitů LTV při omezování systémových rizik je ale závislá 
také na způsobu stanovování zástavních hodnot nemovitostí a dodržování 
principu jejich konzervativního oceňování ze strany poskytovatelů. 
Ti mohou mít v některých případech motivaci snížit prostřednictvím opti-
mistického ocenění nemovitosti hodnotu LTV s cílem dostat se těsně pod 
individuální či agregátní limit. Data prezentovaná v Boxu 5.1 naznačují, že 
k tomu může v některých případech docházet. ČNB proto bude monito-

GRAF V.22 

Plnění doporučených limitů LTV 
(osa x: LTV v %; osa y: podíl úvěrů v %) 

 
Pramen:  ČNB 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3Q/16 4Q/16 1Q/17 2Q/17 3Q/17 4Q/17

LTV nad 100 LTV 90–100 
LTV nad 95 LTV 85–95 
LTV nad 90 LTV 80–90 
Individuální limit Agregátní limit

1. fáze zpřísnění  
limitů LTV 

2. fáze zpřísnění  
limitů LTV 

GRAF V.23 

Rozdělení nových úvěrů podle LTV 
(osa x: LTV v %; osa y: podíl úvěrů v %) 
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GRAF V.24 

Průměrná výše úrokových sazeb podle úvěrových 
charakteristik 
(osa x: LTV v %; osa y: v %) 
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rovat dodržování principu konzervativního oceňování zástav a bude vyža-
dovat důsledné vykazování údajů o kupních cenách a odhadních hodno-
tách kupovaných nemovitostí ze strany poskytovatelů. 

… některé praktiky mohou být v rozporu s platným Doporučením
Obdobně je pro účinnost doporučených limitů LTV nutné zajistit, aby ne-
docházelo k jejich obcházení prostřednictvím souběžného poskytnutí ne-
zajištěných (spotřebitelských) úvěrů sloužících k dofinancování nakupova-
né nemovitosti, které by nebylo v souladu s vydaným Doporučením. ČNB 
má nově k dispozici data o hypotečních úvěrech, u nichž klienti rok před 
jejich poskytnutím nebo rok po něm současně čerpali nezajištěný úvěr 
u libovolné finanční instituce (Graf V.26). Data neumožňují určit, zda čer-
pání nezajištěného úvěru bezprostředně souvisí s dofinancováním nemo-
vitosti. I přes relativně nízký objem souběžně poskytnutých nezajištěných 
úvěrů však jejich nárůst v době zahájení platnosti zpřísněných limitů LTV 
vyvolává potřebu se touto problematikou zabývat a učinit kroky, které by 
zamezily případnému obcházení Doporučení touto cestou. 

BOX 5.1: VYHODNOCENÍ VALUACE CEN NEMOVITOSTÍ 
BANKAMI 

Horní hranice ukazatele LTV  obsažené v Doporučení 22 jsou důleži-
tým nástrojem pro snižování systémových rizik spojených 
s úvěrovým financováním bydlení a vývoje na trhu nemovitostí. Pro 
hodnocení účinnosti tohoto nástroje i jeho nastavení je důležité 
sledovat, jakým způsobem banky v rámci výpočtu ukazatele LTV 
přistupují k určení hodnoty podkladových nemovitostí23 
ve jmenovateli tohoto ukazatele (value, odhadní hodnota, valuace) 
a zda nedochází k oslabování účinnosti limitů LTV prostřednictvím 
úprav metod valuace. Dle Doporučení by poskytovatelé úvěrů 
„…měli přistupovat ke stanovení hodnoty zajištění pro účely výpo-
čtu ukazatele LTV konzervativně a brát v úvahu riziko nadhodno-
cení cen nemovitostí“ (článek IV, odst. 4 „Doporučení“).24 
V období nadměrného růstu cen nemovitostí by tak měli reagovat 
relativním snížením odhadní hodnoty podkladové nemovitosti 
v porovnání s  kupní cenou. 

Jedním z datových zdrojů, které ČNB využívá při posuzování pří-
stupu bank k nastavování odhadní hodnoty,  jsou údaje ze 

22  Doporučení publikované jako úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2015, 
14. června 2016 a 13. června 2017. Limitům LTV se věnuje „Doporučení A: Dodržování li-
mitů pro hodnoty LTV u nově poskytovaných retailových úvěrů zajištěných rezidenční ne-
movitostí“ (článek IV). K nastavení limitů LTV viz také Hejlová, H., Holub, L., Plašil, M. 
(2018): Zavádění a kalibrace makroobezřetnostních nástrojů cílených na expozice zajištěné 
rezidenční nemovitostí v ČR, tematický článek v této Zprávě. 

23  Jedna či více nemovitostí použitých k zajištění úvěru. 
24  Hodnotou zajištění se rozumí odhadní hodnota nemovitosti stanovená obezřetným posou-

zením budoucí prodejnosti nemovitosti s ohledem na její trvalé a dlouhodobé vlastnosti, 
obvyklé a místní podmínky trhu, stávající využití a jiná možná vhodná využití. Článek III. 
Bod 8 Doporučení.  

GRAF V.25 

Meziroční změny průměrných úrokových sazeb podle 
úvěrových charakteristik  
(osa x: LTV v %; osa y: změny v p.b.; 2H 2017)  

Pramen:  ČNB 

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

po
d 

50

50
–6

0 

60
–7

0 

70
–8

0 

80
–9

0 

90
–1

00
 

na
d 

10
0

ce
lk

em

LT
V

 c
el

ke
m

LT
V

 n
ad

 8
0

LTV LSTI > 40
% nebo
LTI > 8

GRAF V.26 

Souběžné poskytnutí nezajištěného a hypotečního úvěru 
(osa x: pololetí, kdy byl poskytnut hypoteční úvěr; osa y: nezajištěné úvěry v mld. Kč) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Označení „před“ a „po“ se vztahuje k době poskytnutí hypotečního úvěru. Pro 

první a poslední sledováné období jsou údaje dopočítány na celek, neboť známá 
data nepokrývají celých 6 měsíců. Data pro časové rozmezí 1 rok před poskytnu-
tím hypotečního úvěru a 1 rok po něm poskytují obdobný obrázek. 
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Šetření. Vedle ukazatele LTV a odhadní hodnoty zajištění banky 
uvádí u přibližně jedné třetiny úvěrů rovněž kupní cenu kupované 
nemovitosti. 25 Z těchto údajů vyplývá, že odhadní hodnotu 
v průměru stanovují výše, než je kupní cena (Graf V.1 Box). 
U velké části nově poskytnutých úvěrů přitom zůstává odhadní 
hodnota nemovitosti nastavena na úrovni kupní ceny (od dubna 
2017 do konce roku 2017 celkem 44 % úvěrů, u kterých byla 
uvedena kupní cena). V období mezi třetím čtvrtletím 2015 
a čtvrtým čtvrtletím 2017 zároveň medián odhadní hodnoty naros-
tl o 3,8 p.b. více, než činilo zvýšení mediánu kupní ceny. Rychlejší 
růst mediánu odhadní hodnoty oproti mediánu kupní ceny může 
znamenat, že u části úvěrů mohlo být plnění limitů LTV dosaženo 
zvýšením odhadní hodnoty. Vzhledem k tomu, že nárůst mediánu 
kupní ceny odpovídal nárůstu oficiálních indexů cen nemovitostí, 
pak přístup některých bank k valuacím cen zastavovaných nemovi-
tostí nemusí být v některých případech v souladu s příslušným 
ustanovením Doporučení. Pokud by se takový přístup ukázal být 
dominantním, makroobezřetnostní orgány by měly zvážit, zda 
nereagovat snížením horní hranice LTV. 

Z hlediska omezování systémových rizik je důležité, aby v růstové 
fázi finančního cyklu charakterizované zvyšováním cen nemovitostí 
až nad úrovně dané fundamentálními faktory nedocházelo 
ke stejně rychlému nárůstu výše jednotlivých hypotečních úvěrů. 
Z údajů vyplývá, že v období mezi třetím čtvrtletím 2015 a čtvrtým 
čtvrtletím 2017 se medián kupní ceny zvýšil o 10 p.b. více než 
medián výše poskytnutého úvěru. Nárůst rozdílu mezi mediánem 
odhadní hodnoty a výše úvěru může být reakcí bank na postupné 
snižování horní hranice LTV. 

Pro posouzení toho, jak se na způsobu valuace cen nemovitostí 
bankami projevilo zavádění limitů LTV, je pro jednotlivé nově po-
skytnuté úvěry zobrazen v grafu (Graf V.2 Box) 26 vztah LTV (hori-
zontální osa) a poměru odhadní hodnoty a kupní ceny (vertikální 
osa). Barevně jsou odlišeny body pro jednotlivá období platnosti 
limitů LTV. Z grafu je možné vypozorovat postupné snižování LTV 
u nově poskytnutých úvěrů. Zároveň jsou v něm patrné koncen-
trace jednotlivých bodů (úvěrů) kolem rovnoběžných linií odrážejí-
cích různé typy chování žadatelů o hypoteční úvěr a jejich posky-
tovatelů. Jak bylo uvedeno výše, ve většině případů je odhadní 
hodnota nemovitosti nastavena na úrovni kupní ceny nebo v její 
blízkosti, tzn. kupní cena nemovitosti je vnímána jako určitá vý-

25  Cena nemovitosti nebývá uvedena například v případech, kdy je úvěr určen na výstavbu 
nové nemovitosti a nikoli na její koupi. Podobně není cena obvykle dostupná v případě re-
financování již existujícího úvěru. Refinancované úvěry se přitom na celkovém počtu úvěrů 
z Šetření podílejí z 23 %. U nových úvěrů je podíl počtu úvěrů s cenou roven 39 %. 

26  Pro vizualizaci byla zvolena metoda drobného náhodného rozkmitání bodů z důvodu pře-
kryvu velké většiny pozorování. 

GRAF V.1 BOX 

Srovnání mediánů kupní ceny, výše úvěru a odhadní hodnoty 
podkladové nemovitosti 
(v mil. Kč) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Pro nové úvěry bez refinancovaných úvěrů s dostupnou nenulovou kupní cenou. 
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chozí hodnota. Tato skutečnost je vyjádřena vodorovnou linií 
na hodnotě 100 %. Po změně osoby plátce daně z převodu ne-
movitosti (platné od 1. listopadu 201627) je možné vypozorovat 
v grafu také slabou vodorovnou linii na úrovni 104 %, což by 
mohlo implikovat, že v některých případech dochází k navýšení 
odhadní hodnoty nemovitosti o tuto 4% daň. 

Dalším patrným vztahem je nepřímá úměra mezi LTV a poměrem 
odhadní hodnoty a kupní ceny nemovitosti (klesající křivky). Může 
se jednat o důsledek toho, že žadatel při sjednávání úvěru ještě 
nezná odhadní hodnotu nemovitosti, ale pouze její kupní cenu, 
a žádá tak o úvěr vyjádřený jako procento této kupní ceny. Pokud 
již není výše úvěru po zhotovení odhadu dále upravována, vzniká 
mezi LTV a poměrem odhadní hodnoty a kupní ceny nemovitosti 
nepřímá úměrnost. 28 

Poslední z identifikovaných vztahů nastává v situacích, kdy výše 
úvěru závisí primárně na odhadní hodnotě nemovitosti (svislé li-
nie). Tato situace může nastat z různých důvodů, jejichž společ-
ným rysem je snaha žadatelů „dočerpat“ úvěr až na hranici dané-
ho maximálního LTV. Může se jednat o případy, kdy se žadatelé 
snaží získat dodatečnou hotovost při pro ně nepříznivém odhadu 
hodnoty nemovitosti (např. pomocí úvěru na spotřebu), nebo 
o snahu žadatelů využít možnosti získání relativně levných peněz
např. na vybavení domácnosti popř. další výdaje nepřímo souvise-
jící s koupí nemovitosti. Společným rysem těchto úvěrů je, že jejich 
výše nezáleží na kupní ceně nemovitosti, ale na odhadní hodnotě 
a platném limitu LTV. V grafu je tak tento typ chování reprezento-
ván svislými liniemi na hodnotách limitu LTV platného v daném 
časovém období (tedy 80 %; 85 %; 90 % a 100 %).29 

Části vertikálních linií s poměrem odhadní hodnoty a kupní ceny 
vyšším než 100 % mohou být interpretovány z hlediska finanční 
stability příznivě jako situace, kdy banky po žadateli o úvěr 
v případě, že narazí na limit LTV, vyžadují dodatečné zajištění, 
čímž snižují své ztráty v případě selhání dlužníka (LGD). 
Za poměrem odhadní hodnoty a kupní ceny vyšším než 100 % 

27  Dle zákona 357/1992 Sb. je „poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel vlast-
nického práva k nemovité věci“ (§1 odst. (1)). Do 31. 10. 2016 byl přitom poplatníkem té-
to daně obvykle převodce vlastnického práva k nemovité věci.  

28  Pokud je výše úvěru nastavena proporcionálně ke kupní ceně, tedy jako U = LTVlimit*P, kde 
U označuje výši úvěru, LTVlimit platný horní limit pro LTV (tedy v jednotlivých letech 80 %; 
85 %; 90 % či 100 %) a P kupní cenu nemovitosti, pak pro výsledné LTV ex post platí: 
LTV = LTVlimit*P/V = LTVlimit/(V/P). Vztah mezi poměrem odhadní hodnoty a kupní ceny V/P 
a LTV je pak nepřímá úměrnost. Pokud se tedy například podkladová nemovitost ukáže ja-
ko hodnotnější, než byla kupní cena, nebo pokud dlužník doloží dodatečnou zástavu zvy-
šující zástavní hodnotu, dochází k poklesu vykazovaného LTV. 

29  Tedy zelená linie odpovídající 80% LTV pro období od dubna 2017, červená linie odpovída-
jící limitu 85 % pro období od října 2016 do března 2017 a modrá linie odpovídající limitu 
platnému do září 2016. Částečně jsou patrné rovněž linie pro absolutní limity LTV (90 %, 
95 % a 100 %). 
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může být také situace, kdy kupní cena neodpovídá skutečné hod-
notě nemovitosti, například při prodejích mezi příbuznými 
v návaznosti na dědické řízení, nebo v situaci, kdy bude poskytnut 
kombinovaný úvěr na koupi starší nemovitosti a na její rekonstruk-
ci. Výše poměru odhadní hodnoty a kupní ceny nad 100 % ale 
mohou odrážet také obcházení plnění limitu LTV takovým stano-
vením odhadní hodnoty nemovitosti, aby daný úvěr spadal do ka-
tegorie s nižší LTV. 

Výsledky provedené analýzy nelze interpretovat tak, že by banky 
reagovaly na postupné snižování horní hranice LTV snížením míry 
obezřetnosti při poskytování hypotečních úvěrů. Většina úvěrů je 
sjednávána na 80 % kupní ceny a odhadní hodnota nemovitosti 
se nejčastěji shoduje s touto kupní cenou. Nicméně úvěrů, u nichž 
odhadní hodnota převyšuje kupní cenu, je i po zpřísnění pravidel 
pro poskytování úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí ČNB 
od dubna 2017 nezanedbatelný podíl. Podíl úvěrů s odhadní hod-
notou nemovitosti vyšší než 110 % kupní ceny dosahuje cca 11 % 
z úvěrů s LTV nad 70 %. Část dat obsahuje také informaci, zda se 
u daného úvěru jednalo pouze o odhadní hodnotu kupované ne-
movitosti, tj. neovlivněnou případným dodatečným zajištěním.30 
I z těchto úvěrů dosahoval podíl úvěrů s odhadní hodnotou vyšší 
než 110 % kupní ceny také cca 11 % z úvěrů s LTV nad 70 %. 

ČNB reagovala na riziko roztáčení cenové spirály zpřísňováním 
limitů LTV 
Na rostoucí nadhodnocení cen nemovitostí, vysoká tempa růstu nově po-
skytovaných úvěrů a významný podíl nově poskytovaných úvěrů se sou-
během vyšších hodnot LTV, LTI  a LSTI reagovala ČNB průběžně postup-
ným snižováním limitů LTV v Doporučení. Působení přísnějších limitů LTV 
a některých dalších parametrů Doporučení hodnotí ČNB pozitivně. Vedly 
k zastavení meziročního růstu nových hypotečních úvěrů a ke zdražení 
úvěrů s vysokými hodnotami LTV.  Dosavadní zpřísňování limitů LTV bylo 
v souladu s nárůstem odhadovaného nadhodnocení cen bytů, které vede 
ke zvýšení rizikovosti hypotečních úvěrů pro jejich poskytovatele. 
Při současném odhadovaném nadhodnocení cen bydlení představují stá-
vající limity LTV z hlediska obezřetného pokrytí potenciálních rizik hraniční 
hodnotu. S ohledem na signály o zpomalujícím růstu cen bydlení a přízni-
vý vývoj příjmů domácností však ČNB v tuto chvíli nepovažuje za nezbytné 
doporučené limity LTV dále zpřísnit. 

30  Dle dostupných dat byla využita další nemovitost k zajištění úvěru v méně než 20 % úvěrů 
s uvedenou odhadní hodnotou pouze kupované nemovitosti. 
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ČNB nemění doporučení týkající se úvěrů pro další pronájem, 
za vhodné řešení považuje standardizaci tohoto produktu 
ze strany poskytovatelů 
Jedno ze stávajících doporučení uvádí, aby u určitých kategorií úvěrů 
k financování rezidenční nemovitosti pro další pronájem ukazatel LTV ne-
přesahoval 60 %. Úvěry tohoto typu činily v druhém pololetí 2017 necelá 
4 % z nových úvěrů a na relativně nízké úrovni jsou dle Šetření vykazová-
ny dlouhodobě. Z trhu často zaznívá informace, že skutečný podíl je vý-
znamně vyšší. Jejich poskytování za podmínek doporučených pro financo-
vání rezidenčních nemovitostí k vlastnímu bydlení přitom může vést 
k neúplnému či zkreslenému hodnocení souvisejících rizik. ČNB je proto 
názoru, že zvýšení transparence úvěrového trhu a zlepšení systému řízení 
příslušných rizik by prospělo rozšíření produktové nabídky bank 
o specifické úvěry k nákupu bydlení pro další pronájem, jejíž součástí by
byly též podrobně definované rámcové úvěrové standardy. Dlouhodobým 
cílem by měla být kultivace úvěrového trhu, kdy by se k financování úvěrů 
pro další pronájem využívaly převážně takové úvěrové produkty, které 
plně odráží povahu těchto úvěrů a jejich rizika. 

Instituce poskytují významný objem hypotečních úvěrů 
s rizikovými charakteristikami z hlediska schopnosti žadatelů 
splácet dluhy 
ČNB v ZFS 2016/2017 označila za rizikové úvěry s DSTI nad 40 % a DTI 
nad 8. Poskytovatelé by žádosti o úvěr s těmito nebo horšími hodnota-
mi měli posuzovat obzvláště obezřetně. To platí zejména v případě, kdy 
jsou u daného úvěru zároveň překročeny také doporučené limity pro uka-
zatel LTV. Výsledky Šetření indikují, že úvěry, které dosahují rizikových 
hodnot současně podle ukazatelů LTV, LTI i LSTI jsou poskytovány ve vý-
znamné míře nadále. Podíl úvěrů s LSTI nad 40 % a/nebo LTI nad 8 setr-
vával v průběhu roku 2017 na víceméně stabilních úrovních (Graf V.27 
a Graf V.28). V rámci snižování objemu úvěrů s LTV 80–90 % instituce 
výrazně nesnížily objem úvěrů, které měly zároveň LSTI nad 40 % nebo 
LTI nad 8. Nedošlo tak k eliminaci úvěrů s vysokou pravděpodobností se-
lhání a s potenciálně značnou ztrátovostí při selhání. Téměř desetina úvě-
rů měla oba indikátory souběžně nad uvedenými hodnotami. Procentní 
zastoupení rizikových úvěrů v kategorii úvěrů s LTV nad 80 % a u úvěrů 
celkem zůstalo zhruba shodné. Z tohoto pohledu tak výsledky nenazna-
čují, že by ze strany poskytovatelů docházelo k přísnějšímu schvalování 
rizikových úvěrů u vyšších hodnot LTV. 

U žadatelů o nové úvěry může docházet ke snižování finanční 
rezervy 
Rozdělení úvěrů podle ukazatele LTI a LSTI zůstává v čase stabilní 
(Graf V.30) i přes postupný nárůst průměrné výše nových úvěrů také díky 
tomu, že s rostoucí výší úvěru se současně zvyšuje výše čistých příjmů de-
klarovaných v žádosti o úvěr. I když je tento vývoj částečně vysvětlitelný 
zlepšující se příjmovou situací domácností, zčásti za vyšším deklarovaným 
příjmem stojí rovněž rostoucí průměrný počet žadatelů započítaných 
v doložených příjmech (Graf V.29). Tato tendence může indikovat, že ros-
toucímu počtu klientů nestačí doložit k získání úvěru v požadované výši 
pouze jeden z příjmů. 

GRAF V.27 

Rozdělení nových úvěrů podle LTI 
(osa x: LTI v letech; osa y: podíl úvěrů v %) 

Pramen:  ČNB 
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GRAF V.28 

Rozdělení nových úvěrů podle LSTI 
(osa x: LSTI v %; osa y: podíl úvěrů v %) 
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GRAF V.29 

Vývoj průměrné výše doložených příjmů a počtu započítaných 
klientů 
(v tis. Kč; pravá osa: v jednotkách) 

Pramen:  ČNB 
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Úvěry s DSTI nad 40 % a DTI nad 8 ČNB nadále považuje 
za rizikové 
ČNB rizikovost úvěrů podle hodnot ukazatelů LSTI a LTI pravidelně vy-
hodnocuje s využitím údajů o individuálních úvěrech ze Šetření (blíže viz 
tematický článek Zavádění a kalibrace makroobezřetnostních nástrojů 
cílených na expozice zajištěné rezidenční nemovitostí v ČR v této Zprávě). 
Výsledky analýz pro úvěry poskytnuté ve druhé polovině 2017 a také pro-
vedené zátěžové testy domácností (část 4.3) potvrzují, že úvěry 
s hodnotami LSTI nad 40 % a LTI nad 8 lze nadále označovat za rizikové. 
Zátěžové testy zároveň ukazují, že pro domácnosti s relativně nízkými pří-
jmy mohou představovat značné riziko již úvěry s DSTI na úrovni 30 %. 
Překročení uvedených hranic výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že žada-
telé o úvěr budou v budoucnu vystaveni zvýšenému riziku jeho nesplacení 
(Graf 3 a Graf 4 ve výše uvedeném tematickém článku). 

Rizika spojená s poskytováním nových úvěrů v druhé polovině 
roku 2017 se v souhrnu mírně zvýšila 
Souhrnný indikátor potenciálních ztrát z nových úvěrů, který hodnotí rizi-
ka spojená s poskytováním úvěrů na bydlení z pohledu finanční stability, 
se oproti minulým kolům Šetření mírně zvýšil (Graf V.31). 31 Za tímto vývo-
jem stojí zejména rostoucí odhad průměrné ztrátovosti úvěrů při selhání, 
který odráží zvyšující se rozsah nadhodnocení cen bydlení v relaci 
k platným limitům pro ukazatel LTV. Mírně rostoucí je však i složka indi-
kátoru posuzující rizika spojená se schopností dlužníků splácet úvěr. Nao-
pak mírný pokles celkového objemu nově poskytnutých úvěrů nárůst ab-
solutní hodnoty potenciálních ztrát pro bankovní sektor zmírňoval. 

Potenciální rizika v oblasti zranitelnosti dlužníků vyžadují rozšíření 
záběru Doporučení ČNB 
Ceny bydlení v ČR mají tendenci růst rychleji než disponibilní příjmy do-
mácností. To se odráží ve zvyšování částek úvěrů nezbytných k pořizování 
bydlení a tím i relativní zadluženosti žadatelů o úvěr. Dlužníci se tak stáva-
jí zranitelnějšími. Zároveň při současných cenách bydlení a optimistických 
příjmových očekáváních roste pravděpodobnost, že o úvěr budou v ros-
toucí míře usilovat problematičtější žadatelé s nižší averzí vůči riziku. 
Na základě vyhodnocení rizik považuje ČNB za nezbytné dále rozšířit Do-
poručení v této oblasti o nástroje, které míří na rizika, kterým jsou posky-
tovatelé jako celek vystaveni nepřímo přes bilance dlužníků a jejich pří-
padnou reakci na zhoršení ekonomických podmínek.  

Vzhledem k rostoucím rizikům v oblasti zadluženosti a dluhové 
služby domácností se Doporučení rozšiřuje o horní hranice 
ukazatelů DTI a DSTI… 
ČNB na základě zjištění, že nezanedbatelné procento úvěrů vykazuje rizi-
kové charakteristiky z hlediska příjmů žadatelů (Graf V.32 a Graf V.33), 
rozšiřuje Doporučení o stanovení horní hranice ukazatelů DTI a DSTI. Oba 
doporučené ukazatele mají svůj nezastupitelný význam. Ukazatel DTI je 

31  Metodika související s konstrukcí a logikou indikátoru je popsána v Hejlová, H., Holub, L., 
Plašil, M. (2018): Zavádění a kalibrace makroobezřetnostních nástrojů cílených na expozice 
zajištěné rezidenční nemovitostí v ČR, tematický článek v této Zprávě. 

GRAF V.30 

Členění rizikovosti úvěrů podle kategorií LTV z Doporučení 
(osa x: LTV v %; osa y: podíl úvěrů v %) 
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GRAF V.31 

Vývoj indikátoru potenciálních ztrát z nových úvěrů a jeho 
složek 
(v %; v %; v mld. Kč; v mld. Kč) 
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GRAF V.32 

Rozdělení nových úvěrů podle LTI 
(osa x: LTI v letech; osa y: podíl úvěrů v %; 2H 2017) 

Pramen: ČNB 
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určen primárně k tlumení rizik spojených s nadměrným zadlužováním 
domácností, zatímco ukazatel DSTI cílí na rizika spojená s nadměrnou výší 
dluhové služby. Důležitost stanovení limitů těchto ukazatelů dokládá 
i indikátor potenciálních ztrát z nových úvěrů (Graf V.31). Ten ukazuje 
na to, že rizika spojená se schopností dlužníků splácet úvěry jsou zvýšená 
a podíl potenciálně ohrožených úvěrů, u nichž se mohou objevit pro-
blémy se splácením, je vysoký.  

… které mohou příznivě spolupůsobit i na plnění limitů LTV
Dodržování stanovených limitů DTI a DSTI ze strany poskytovatelů může 
vést k omezení rizik spojených s úvěry s vysokými hodnotami LTV, kdy 
žadatelé o úvěr zmenšují své finanční rezervy tak, aby „dostali“ LTV 
u svých úvěrů pod doporučené limity. Úvěry s vysokou úrovní LTV zároveň 
nesou nejvyšší úrokové sazby, což u těchto žadatelů zvyšuje dluhovou 
službu. Stanovení horních hranic DTI a DSTI sníží riziko obcházení limitů 
LTV souběžným poskytováním jiných spotřebitelských úvěrů (Graf V.26). 
Pokud byly dodatečné úvěry poskytované mimo banku poskytující hypo-
teční úvěr, poskytovatel dodatečného úvěru dosud formálně pravidla da-
ná Doporučením neporušoval. Nově však bude takový poskytovatel vázán 
doporučenými limity DTI nebo DSTI. Pokud by dodatečný úvěr vedl 
k nárůstu jednoho či obou z těchto ukazatelů nad doporučené úrovně, 
úvěr by neměl být poskytnut. 

Horní hranice ukazatele DTI se stanovuje s platností od 1. října 
2018 na úrovni 9násobku a ukazatele dluhové služby na 45 % 
čistých ročních příjmů žadatele 
Podle analýz ČNB provedených na základě dat o ukazatelích LTI a LSTI 
řada klientů nedisponuje dostatečnou finanční rezervou, která je důležitá 
pro zachování schopnosti splácet úvěr v případě nepříznivých změn 
v jejich příjmové situaci nebo v úrovni úrokových sazeb. S cílem omezit 
tato rizika, ale zároveň výrazně nesnížit dostupnost úvěrů, doplňuje ČNB 
varování o rizikovosti úvěrů s DTI ve výši 8 a DSTI ve výši 40 % nově sta-
novením horní hranice ukazatele DTI na úrovni 9násobku a ukazatele 
dluhové služby na 45 % čistých ročních příjmů žadatele. Nadále však pla-
tí, že i žádosti o úvěr s DTI ve výši 8 a DSTI ve výši 40 % by měly být po-
suzovány se zvýšenou mírou obezřetnosti. V zemích, které limity pro uka-
zatele DTI a/nebo DSTI aplikují, jsou příslušné hranice stanoveny 
na podobných či přísnějších úrovních. 32  

Je přípustné překročit hodnoty obou ukazatelů nejvýše u 5 % 
celkového objemu poskytnutých úvěrů 
ČNB respektuje skutečnost, že malá část úvěrových případů má specifické 
charakteristiky a striktní trvání na uplatnění stanovených horních hranic 
by mohlo vést k nadměrné regulatorní tvrdosti. Poskytovatelům je proto 
umožněno pokrýt tyto specifické případy v režimu 5% výjimky. Graf V.32 
a Graf V.33 ukazují, že i za předpokladu, že ukazatele DTI a DSTI převyšu-
jí vykazované hodnoty LTI a LSTI, by měly stanovené limity obou ukazate-
lů v kombinaci s 5% výjimkou pokrýt většinu dosud poskytovaných úvěrů.  

32  Ukazatel DTI je např. stanoven v Norsku na úrovni 6 až 7 podle výše příjmu žadatele 
o úvěr. Omezení limitu DSTI existuje i ve Švýcarsku, a to formou samoregulace stanovené
Švýcarskou bankovní asociací. Maximální DSTI je zde nastaven na úrovni 33 % hrubých pří-
jmů (mírně pod 45 % v přepočtu na čisté příjmy). 

GRAF V.33 

Rozdělení nových úvěrů podle LSTI 
(osa x: LSTI v %; osa y: podíl úvěrů v %; 2H 2017) 

Pramen:  ČNB 
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GRAF V.34 

LSTI při poskytnutí a při refixaci úvěru v závislosti na výši 
příjmů a vývoji úrokových sazeb (při rostoucích příjmech) 
(osa x: čistý měsíční příjem; osa y: v %) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Úroková míra při poskytnutí úvěru odpovídá úrokovým sazbám z nových úvěrů 

domácnostem na bydlení ve 4Q 2017 (2,37 %). Za splatnost úvěru uvažováno 
25 let. Za pět let uvažován nárůst příjmů o 15 %.   
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GRAF V.35 

LSTI při poskytnutí a při refixaci úvěru v závislosti na výši 
příjmů a vývoji úrokových sazeb (při konstantních příjmech) 
(osa x: čistý měsíční příjem; osa y: v %) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Úroková míra při poskytnutí úvěru odpovídá úrokovým sazbám z nových úvěrů 

domácnostem na bydlení ve 4Q 2017 (2,37 %). Za splatnost úvěru uvažováno 
25 let.  
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Poskytovatelé by měli vyhodnocovat schopnost klienta splácet 
úvěr při zvýšení zápůjčních úrokových sazeb o 2 p.b.  
Doporučení ČNB již od roku 2015 obsahuje ustanovení o vyhodnocování 
schopnosti klienta splácet úvěr z vlastních zdrojů při zhoršených podmín-
kách (tj. zátěžově testovat schopnost klienta splácet úvěr). Standardním 
rizikem, které by mělo být předmětem testu, je nárůst úrokových sazeb, 
ke kterému může dojít při refixaci nebo refinancování úvěru. S ohledem 
na potřebu rovného přístupu ČNB nově nastavuje pravidlo pro tento test 
tak, že poskytovatelé použijí zamýšlenou smluvní úrokovou sazbu zvýše-
nou nejméně o 2 p.b. Toto pravidlo reaguje i na zjištění, že přetrvává vý-
znamný podíl úvěrů s vysokým LSTI. Někteří dlužníci se i při relativně ma-
lém nárůstu úrokových sazeb mohou dostat do rizikových úrovní DSTI 
(Graf V.34), obzvláště při nepříznivém vývoji příjmů (Graf V.35). 

ČNB bude opět usilovat o zákonnou pravomoc stanovovat horní 
hranice ukazatelů hypotečních úvěrů LTV, DTI a DSTI 
Novela zákona o ČNB obsahující tyto pravomoci procházela legislativním 
procesem v roce 2017. Její projednávání však nebylo s ohledem na konec 
funkčního období Poslanecké sněmovny finalizováno. Nový návrh, který 
ČNB spolu s MF ČR do legislativního procesu předloží v letošním roce, 
bude vycházet z kompromisního znění zahrnujícího pozměňovací návrhy 
schválené v loňském roce v Rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny. 
Cílem je mj. zajištění rovných podmínek na trhu a zabránění nekalé kon-
kurenci mezi poskytovateli. Banky se dnes obávají, že ztratí tržní podíly 
na úkor jiných institucí, které doporučení dodržují v menší míře. Banky 
a stavební spořitelny podezřívají nebankovní instituce, že poskytují dofi-
nancování úvěrů a klienty předlužují či zatěžují vysokými úroky. Nelze vy-
loučit, že v budoucnosti začnou poskytovat hypoteční úvěry v mnohem 
větší míře i zahraniční instituce, které nebudou spadat pod obezřetnostní 
dohled ČNB. Za této situace je jedinou cestou k zajištění rovného posta-
vení na trhu stanovení podmínek pro všechny poskytovatele na základě 
zákona. To by zajistilo přímou a rychlou reakci ČNB na nedodržování pra-
videl prostřednictvím nápravných opatření u všech typů poskytovatelů. 
Důležité rovněž je, aby ČNB měla přístup k datům o poskytovaných úvě-
rech, který zajistí účinnou kontrolu dodržování příslušných pravidel. ČNB 
bude při nastavování horních hranic ukazatelů LTV, DTI a DSTI vycházet 
z vyhodnocení vývoje úvěrů na bydlení, indikátorů potenciálního nadhod-
nocení cen bydlení a indikátorů zranitelnosti bankovního sektoru i sektoru 
domácností vůči nepříznivým ekonomickým šokům.  

Zákonné pravomoci v oblasti úvěrových ukazatelů má 
v evropských zemích řada národních orgánů  
Limity pro úvěrové ukazatele jsou aplikovány v různé formě v řadě zemí 
EU. V současné době je např. v určité formě omezen ukazatel LTV 
v 15 zemích EU. V řadě zemí je možnost omezit úvěrové ukazatele již 
součástí legislativy. Na Slovensku může centrální banka ze zákona omezit 
LTV, DSTI a splatnost úvěru. V některých zemích EU má makroobezřet-
nostní orgán právo ukazatele stanovit, ale prozatím ho s ohledem na níz-
ká rizika nevyužívá. V Rakousku byl přijat v roce 2017 zákon umožňující 
omezit LTV, DTI, DSTI, maximální splatnost a způsob splácení úvěru. 
V dalších zemích EU legislativní proces probíhá. V Lucembursku je např. 
projednáván návrh obsahující pravomoc omezit LTV, LTI, DTI, DSTI a sta-
novení počáteční pravidelné splátky úvěru. 

GRAF V.36 

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

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  I značí investice do komerčních nemovitostí, V jejich výstavbu. 
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GRAF V.37 

Distribuce nových úvěrů podle LTV v 2H 2017 
(osa x: LTV v %; osa y: v mld. Kč) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  I značí investice do komerčních nemovitostí, V jejich výstavbu. 
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GRAF V.38 

Distribuce nových úvěrů podle DSCR ve 2H 2017 
(osa x: DSCR v %; osa y: v mld. Kč) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  I značí investice do komerčních nemovitostí, V jejich výstavbu. 
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5.3.2 Rizika spojená s trhy komerčních nemovitostí 

Objem nových úvěrů zajištěných komerční nemovitostí 
poskytnutých bankami v ČR se nezvýšil 
Objem úvěrů zajištěných komerční nemovitostí poskytnutých bankami 
v ČR33 představoval ve druhém pololetí 2017 asi 35 mld. Kč, tj. necelých 
30 % objemu nových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí, a zůstal 
tak mírně pod úrovněmi z první poloviny roku 2017 a druhé poloviny ro-
ku 2016 (Graf V.36). Ve financování byly poměrně rovnoměrně zastou-
peny všechny typy komerčních nemovitostí. 

Úvěrové standardy se v průběhu roku 2017 uvolnily… 
Většina objemu nových úvěrů byla poskytnuta s LTV 70–80 % a DSCR 
1,2–1,4 (Graf V.37 a Graf V.38).  Ve srovnání s předchozími pololetími se 
aktuální objem nových úvěrů s hodnotami ukazatelů LTV nad 70 % při-
blížil objemu z první poloviny roku 2016, který byl zatím z hlediska úvěro-
vých standardů nejuvolněnější (Graf V.39 a Graf V.40). Objem úvěrů se 
souběhem velmi rizikových charakteristik z hlediska zajištění úvěrů 
a  schopnosti generovat příjem pro krytí dluhu byl ve druhé polovině roku 
2017 omezený: objem úvěrů s hodnotami LTV nad 70 % a zároveň DSCR 
pod 1,2 představoval necelá 3 % nových úvěrů (Graf V.41). Stanovování 
hodnot ukazatele DSCR však v sobě zahrnuje odhad budoucího příjmu 
z výstavby nebo držby nemovitostí, a podléhá tedy subjektivnímu posou-
zení poskytovatele. Vnímání vývoje na trhu nemovitostí bývá dosti procy-
klické, kdy mohou být např. očekávané příjmy z pronájmu nemovitosti 
nebo budoucí míra obsazenosti stanovovány na základě aktuálně vyso-
kých hodnot. 

… a rizikovost nových úvěrů se zvýšila
Vzhledem k tomu, že během sledovaného období převládal na trhu ko-
merčních nemovitostí (část 2.2) rostoucí optimizmus34, mohou být úvěry 
poskytnuté se stejnými hodnotami úvěrových ukazatelů v současnosti rizi-
kovější než úvěry poskytnuté v předchozích pololetích. Při započítání od-
hadované míry nadhodnocení cen (Graf II.33 v části 2.2) byla rizikovost 
nových úvěrů poskytnutých ve druhé polovině 2017 nejvyšší za sledované 
období u všech typů nemovitostí vyjma kancelářských. Naznačují to oba 
indikátory rizikovosti nových úvěrů zajištěných komerční nemovitostí 
(Graf V.42). Rizika těchto úvěrů ve srovnání s předchozími pololetími čás-
tečně snižuje nižší objem poskytnutých úvěrů (vyjma úvěrů na výstavbu 
rezidenčních nemovitostí, Graf V.42). 

ČR rizika spojená s trhy komerčních nemovitostí převážně 
exportuje 
Omezený podíl expozic zajištěných komerční nemovitostí v bilancích bank 
v ČR je jedním z důvodů, proč rizika spojená s trhy komerčních nemovi-
tostí nepředstavují bezprostřední ohrožení finanční stability bankovního 
systému v ČR. Jako zanedbatelná vyhodnotila rizika spojená se systémo-
vou významností expozic zajištěných komerční nemovitostí 

33  Podle údajů z již pravidelného výběrového šetření, které se týká osmi bank a k 30. 6. 2015 
pokrývalo zhruba 70 % trhu. 

34  Viz např. ARTN (2018): Trend report 2018, dostupné na http://artn.cz/trend-report/tr-
2018/. 

GRAF V.39 

Distribuce nových úvěrů podle LTV v čase  
(osa x: LTV v %; osa y: v mld. Kč) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  I značí investice do komerčních nemovitostí, V jejich výstavbu. 
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GRAF V.41 

Objem nových úvěrů s LTV nad 70 % a DSCR pod 1,2 ve 2H 
2017 
(v mld. Kč) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  I značí investice do komerčních nemovitostí, V jejich výstavbu. 
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GRAF V.40 

Distribuce nových úvěrů podle DSCR v čase 
(v mld. Kč) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  I značí investice do komerčních nemovitostí, V jejich výstavbu. 
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a potenciálními přelivy negativního vývoje na trhu komerčních nemovitos-
tí do jiných částí ekonomiky v ČR v roce 2018 také ESRB. Ta provedla 
v roce 2018 na datech dostupných ke konci roku 2017, resp. 2016 o ko-
merčních nemovitostech statistické vyhodnocení sérii indikátorů napříč 
státy EU pro čtyři kategorie rizik. V kategorii středně vysokých rizik vyšla 
ČR v souvislosti s hodnotami zajištění, v kategorii nízkých rizik pak 
v souvislosti s dluhovým financováním a schopností generovat příjem pro 
splácení úvěrů. 

GRAF V.42 

Indikátor rizikovosti a rizikově váženého objemu nových 
úvěrů 
(průměr napříč druhy nemovitostí v 2H 2015 = 100) 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  K značí kancelářské nemovitosti, L, P logistické a průmyslové, M maloobchodní 

a  R rezidenční. Indikátor rizikovosti nových úvěrů zajištěných komerční nemovi-
tostí vznikl za použití údajů o výši odhadovaného nadhodnocení cen u jednotli-
vých druhů nemovitostí, LTV a DSCR úvěrů v jednotlivých kategoriích hodnot, vá-
žených podílem úvěrů v těchto kategoriích. Indikátor rizikově váženého objemu 
nových úvěrů vznikl vynásobením předchozího indikátoru objemem nových úvě-
rů.   
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5.4 MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKA A REGULATORNÍ 
PROSTŘEDÍ V EU 

5.4.1 Přehled makroobezřetnostních opatření v EU 

Makroobezřetnostní autority zemí EU využívají převážně nástroje s cílem 
zabránit nežádoucí motivaci, omezit nadměrný růst úvěrů a rizika na trhu 
nemovitostí. V aplikaci makroobezřetnostních nástrojů jsou aktivnější ze-
mě stojící mimo eurozónu. ČNB patří mezi nejaktivnější makroobezřet-
nostní autority v EU. Tab. V.4 shrnuje uplatňování nástrojů ke konci roku 
2017 a případné zpřísnění nastavení makroobezřetnostní politiky ve sle-
dovaných evropských zemích (EU plus Norsko). V roce 2017 bylo v rámci 
celé EU notifikováno méně opatření (celkem 38) oproti roku 2016 (cel-
kem 54) většinou směrem k zpřísnění makroobezřetnostní politiky. Nižší 
počet opatření byl dán zejména tím, že ESRB nevydala v roce 2017 žádné 
doporučení k reciprokaci. Obecně nižší počet opatření přijaly státy západ-
ní a jižní Evropy. To může být dáno výskytem nižších rizik v těchto zemích 
nebo vyšší tolerancí tamní makroobezřetnostní politiky vůči jejich rizikové 
úrovni, či tendencí k odkládání potřebných opatření (inaction bias). Blíže 
k rizikům ve vybraných členských zemích Tab. II. 1 ve 2. kapitole. 

Bezpečnostní kapitálovou rezervu zavedla většina členských zemí včetně 
ČR na nejvyšší přípustné úrovni. Zbývající státy ji budou naplňovat 
do konce roku 2018. Sazba proticyklické kapitálové rezervy byla zvýšena 
u čtyř zemí (CZ, SK, UK, LT), což naznačuje vnímání posunu fáze finanč-
ního cyklu směrem vzhůru v některých ekonomikách. Nenulovou sazbu 
CCyB má nastavenu také Švédsko, Norsko nebo Island. Makroobezřet-
nostní orgány přijímají národní metodiky pro rozhodování o nastavení 
CCyB, které jsou založeny na řadě jiných indikátorů, než je 
credit-to-GDP.35 

V oblasti omezení nežádoucí motivace je možné využít rezervu pro J–SVI, 
případně KSR. Všechny členské země dokončily proces identifikace systé-
mově významných institucí již v roce 2016. Pro rok 2017 činil jejich počet 
celkem 202, z toho 12 je globálně systémově významných institucí 
(G–SVI), z nichž dvě jsou mateřskými bankovními skupinami domácích 
systémově významných bank.36 ČNB seznam J–SVI stanovila již v roce 
2015, jeho složení pravidelně vyhodnocuje (viz část 5.2.3) a k omezení 
rizik spojených s působením domácích systémově významných bank vyu-
žívá KSR, obdobně postupuje i několik dalších zemí EU. Sazba rezervy 
ve sledovaných zemích činí maximálně 3 %. Další členské země omezily 
rizika spojená s domácími systémově významnými bankami pomocí kapi-
tálové rezervy pro J–SVI, která může dosahovat maximálně 2 %. 
V některých zemích je využívána kombinace KSR a rezervy pro J–SVI. 
Identifikované G–SVI začaly naplňovat kapitálovou rezervu v průběhu ro-
ku 2016. Plné výše odpovídající jejich systémové významnosti by měla 
rezerva dosáhnout do roku 2019. Postupné naplňování kapitálových re-

35  Blíže se problematikou přístupu ke stanovení CCyB zabývá příloha 2 Review of Macropru-
dential policy in EU 2017. ČNB popisuje stávající rámec pro nastavení proticyklické kapitá-
lové rezervy v Hájek, J., Frait, J., Plašil, M. (2017): Proticyklická kapitálová rezerva v České 
republice, tematický článek, ZFS 2016/2017. 

36  Societe General jako mateřská bankovní skupina Komerční banky a UniCredit Group jako 
mateřská bankovní skupina UniCredit Bank CZ/SK. 
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zerv v jiných členských zemích je i jedním z důvodů, proč kapitálová při-
měřenost zahraničních bank EU v posledním období převýšila úroveň 
v domácím bankovním sektoru (blíže část 3.1). 

Sektor rezidenčních nemovitostí je nadále zdrojem rizik pro finanční stabi-
litu mnoha členských zemí. Zhruba 70 % členských zemí využívá nejméně 
jedno opatření cílené na rizika vznikající v sektoru rezidenčních nemovi-
tostí. Nejčastějším opatřením je nastavení horní hranice LTV v kombinaci 
s limitem LTI případně DTI nebo LSTI případně DSTI. Využívané je i stano-
vení minimální rizikové váhy zvyšující kapitálové požadavky poskytovatele 
hypotečního úvěru. Sektor rezidenčních nemovitostí tak představuje ob-
last, kde jsou nejčastěji uplatňovány nástroje makroobezřetnostní politiky 
(10 opatření v roce 2017), z nichž některé však nejsou upraveny v rámci 
CRD/CRR. Vznikají proto národní legislativní rámce nezbytné pro využívá-
ní těchto opatření. Jako příklad podobných iniciativ z roku 2017 lze uvést 
Rakousko nebo Lucembursko, což může být i reakcí na varování, které 
v roce 2016 těmto i dalším zemím adresovala ESRB. 

ČNB sleduje činnost zahraničních makroobezřetnostních autorit, přístup 
k posuzování rizik a přijímaná opatření. Zabývá se i jejich možnými pře-
shraničními dopady v souvislosti s rámcem vzájemného uznávání makro-
obezřetnostních opatření. Na základě dobrovolné reciprocity37 členské 
země v roce 2017 nerozhodovaly o reciprokaci žádného z makroobezřet-
nostních opatření. 

  

37  Blíže viz ZFS 2015/2016, část 4.4.2. 
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5.4.2  Basilejský výbor pro bankovní dohled dokončil balík reforem 
Basel III 

Na konci roku 2017 Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) předsta-
vil balík návrhů zaměřených na posílení rizikového kapitálového rámce 
Basel III. Tyto návrhy navazují na první fázi Basel III, která byla zahájena 
v roce 2010. 38 Proto jsou někdy označovány za Basel IV. Zatímco se však 
úvodní reformy Basel III soustředily převážně na kapitálovou stranu výpo-
čtu kapitálového poměru, soubor návrhů z roku 2017 upravuje především 
výpočet rizikových vah. Společným jmenovatelem navrhovaných opatření 
je posílení stability a důvěryhodnosti konceptu Basel III zejména v oblasti 
kapitálu k úvěrovým rizikům a usnadnění srovnání kapitálových ukazatelů 
bank. 

Jedním z klíčových nástrojů je nově představená sada minimálních limitů 
pro úroveň rizikových vah a parametrů v interních modelech bank (přístup 
IRB). Funkci základní pojistky z hlediska obezřetného posuzování rizik bu-
de plnit spodní hranice pro rizikové váhy v přístupu IRB (output floor), 
která by měla odpovídat 72,5% rizikově vážených aktiv dle standardizo-
vaného přístupu (přístup STA). Tato hodnota zároveň nově vymezuje 
vztah mezi oběma přístupy.39 Druhou pojistku potom představuje zave-
dení minimální úrovně na odhady parametrů pravděpodobnosti selhání 
a ztrátovosti při selhání. V případě parametrů pravděpodobnosti selhání 
odpovídají minimální hodnoty 0,05 % pro podnikové a většinu retailo-
vých expozic včetně hypoték, u parametrů ztrátovosti při selhání se spod-
ní hranice pohybuje v intervalu 0 až 50 % v závislosti na kategorii expozic 
a typu zajištění. 

Důraz na větší stabilitu a srovnatelnost rizikových vah se projevuje 
i v příklonu k robustnějším přístupům při výpočtu rizikových vah. Balík 
reforem tak u vybraných expozic40omezuje aplikaci interních modelů pro 
výpočet kapitálových požadavků. Zatímco u expozic vůči finančním insti-
tucím a velkým podnikům již nebude možné použít pokročilý přístup IRB, 
v případě akciových expozic bude přístup IRB zcela opuštěn ve prospěch 
přístupu STA. 

Podstatnou změnu představuje i snaha o věrnější zohlednění rizik v  pří-
stupu STA k úvěrovému riziku, který ve světě používá většina bank.41 
V případě přístupu STA bude nově možné aplikovat rozdílné váhy i na 
expozice, které dosud podléhaly stejné rizikové váze. Rizikové váhy pro 
úvěry na bydlení a komerční nemovitosti tak budou záviset na hodnotě 
poměru výše úvěru a zajištění (loan-to-value ratio). 42 Pro ostatní typy ex-
pozic v přístupu STA nově aplikuje Basel III větší diferenciaci a přiřazuje 
rizikové váhy v podrobnějším členění. 

38  BCBS zároveň posunul finalizaci reforem v oblasti tržního rizika (Fundamental Review of 
the Trading Book, FRTB) na rok 2022 a odložil další práce na regulatorním přístupu ke svr-
chovanému riziku. 

39  Podrobněji se rozdíly mezi přístupy STA a IRB zabývá Box 5.2. 
40  Např. expozice s nízkým výskytem selhání. 
41  V rámci České republiky se jedná o 29,2 % expozic domácího bankovního sektoru. 
42  Možné dopady využití nového přístupu na budoucí úroveň rizikových vah jsou představeny 

v Boxu 3.2. 
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BOX 5.2: REVIDOVANÁ PRAVIDLA BASEL III A KAPITÁLOVÁ 
NÁROČNOST U EXPOZIC VŮČI RETAILU ZAJIŠTĚNÝCH 
OBYTNÝMI NEMOVITOSTMI 

Tento box představuje upravený přístup ke stanovování rizikových 
vah pro úvěry vůči retailu zajištěné obytnými nemovitostmi dle 
návrhů BCBS z prosince 2017, které by měly být implementovány 
do roku 2022. Nová pravidla by měla významným způsobem 
upravovat oba přístupy ke stanovování rizikových vah. Dále je 
v tomto boxu ukázáno, jaký vliv by tato revidovaná pravidla měla 
na průměrnou rizikovou váhu v kategorii expozic vůči retailu zajiš-
těných obytnými nemovitostmi na datech k 31. 12. 2017. 

Přístup STA 
Dle současných pravidel Basel III činí riziková váha STA v této kate-
gorii expozic 35 % do hodnoty LTV 80 %. Ta část expozice, jež 
převyšuje tuto hodnotu LTV, je přesunuta mezi nezajištěné úvěry 
a je jí přiřazena riziková váha 75 %. Odhad výsledné průměrné 
rizikové váhy v této kategorii expozic tak dle kalkulace ČNB činí 
35,9 %. 

Dle revidovaných pravidel Basel III by expozice v této kategorii, 
u nichž schopnost dlužníka splácet není materiálně závislá na pří-
jmech generovaných obytnou nemovitostí použitou k zajištění 
úvěru, měly obdržet rizikové váhy na základě hodnot LTV podle 
klíče v Tab. V.1 Box. 

Hodnota LTV pro tento přístup bude muset být stanovena obe-
zřetným způsobem a hodnota zajištění vstupující do jmenovatele 
výpočtu LTV bude shora omezena počáteční hodnotou při poskyt-
nutí úvěru (podrobnější informace lze nalézt v (Basel Commitee 
on Banking Supervision, 2017). 43 Alternativně bude možné apli-
kovat přístup, kdy části expozice do hodnoty LTV 55 % bude při-
řazena riziková váha 20 % a té části expozice, jež převyšuje tuto 
hodnotu, bude přiřazena riziková váha 75 %.44 ýpočty provedené 
na datech k 31. 12. 2017 ukazují, že aplikace revidovaných pravi-
del by vedla ke snížení průměrné rizikové váhy v této kategorii 
o 17,5 % (6,3 p.b.) na 29,6 % v případě využití přístupu dle 
Tab. V.1 Box a o 20,3 % (7,3 p.b.) na 28,6 % v případě využití 
alternativního přístupu. 

Revidovaná pravidla Basel III implikují nižší rizikové váhy u starších 
úvěrových portfolií, jejichž průměrné LTV je nižší. Hypoteční port-
folio bank v ČR je však stále relativně mladé, a proto nelze vylou-
čit, že dojde k výraznějšímu poklesu rizikových vah oproti součas-
nému regulatornímu přístupu, než jaký byl odhadnut na datech 
ke konci roku 2017. 

 
43  Basel Comittee on Banking Supervision (2017): Finalising post-crisis reform, Bank for Inter-

national Settlements, https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm. 
44  Rozhodnutí o tom, jaký přístup bude aplikován, by měl dle revidovaných pravidel Basel III 

činit odpovědný regulátor. 

TAB. V.1 BOX 

Rizikové váhy pro úvěry vůči retailu zajištěné obytnými 
nemovitostmi 

LTV Riziková váha 

LTV ≤ 50 % 20 % 

50 % < LTV ≤ 60 % 25 % 

60 % < LTV ≤ 80 % 30 % 

80 % < LTV ≤ 90 % 40 % 

90 % < LTV ≤ 100 % 50 % 

LTV > 100 % 70 % 

Pramen: BCBS 
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Přístup IRB 
Jednou z nejvýznamnějších změn pro banky s přístupem IRB dle 
revidovaných pravidel Basel III je spodní hranice pro rizikové váhy 
(output floor) s navrhovanou postupnou implementací od 
1. 1. 2022 do 1. 1. 2027. Podle něho bude objem agregátních 
rizikově vážených expozic bank s přístupem IRB zdola omezen 
hodnotou 72,5 % objemu agregátních rizikově vážených expozic 
vypočtených dle přístupu STA. Na datech k 31. 12. 2017 by prů-
měrná hodnota této spodní hranice pro banky s přístupem IRB 
a kategorii expozic vůči retailu zajištěných obytnými nemovitostmi 
při využití přístupu dle Tab. V.1 Box činila 21,7 %. Pro srovnání, 
současná průměrná riziková váha v této kategorii expozic činí 
22,6 %. 

Reformní balík se věnuje také oblasti pákového poměru, kde navrhuje 
zavedení dodatečné kapitálové rezervy z titulu pákového poměru pro 
globální systémově významné banky (leverage ratio buffer). Mezi další 
oblasti, kterým se balík reforem věnuje, patří také regulace operačního 
rizika nebo rizik CVA (Credit Valuation Adjustment). Všechny změny by 
měly být implementovány k 1. lednu 2022. Výjimku tvoří přechodné ob-
dobí pro závaznou minimální úroveň rizikových vah z interních modelů, 
které by mělo skončit 1. ledna 2027. V průběhu přechodného období 
mohou navíc národní orgány dohledu stanovit strop pro skokový nárůst 
rizikových vah bank na úroveň 25 %. 

5.4.3  ESRB upřesnila obecný rámec pro dobrovolnou reciprocitu 
makroobezřetnostních opatření 

Institut dobrovolné reciprocity (tj. vzájemného uznávání opatření) je důle-
žitým prostředkem k zachování rovných regulatorních podmínek 
a omezení nežádoucích přeshraničních průsaků makroobezřetnostních 
opatření členských zemí  EU. Makroobezřetnostní orgány členského státu, 
který opatření aktivoval, mohou na základě Doporučení ESRB/2015/245 
požádat prostřednictvím ESRB o jeho reciproční uplatnění v ostatních ze-
mích EU. Žádost ESRB posoudí a shledá-li ji oprávněnou, vydá doporučení 
makroobezřetnostním orgánům EU, aby opatření aktivujícího státu uzna-
ly. 

Příslušné orgány členských států nemusí uznat makroobezřetnostní poža-
davky aktivující země plošně. V souladu se zásadou de minimis může být 
uznané makroobezřetnostní opatření uplatňováno pouze na finanční in-
stituce s významnými expozicemi vůči aktivující zemi. Prahová hodnota, 
která by definovala významné expozice, však v rámci institutu dobrovolné 
reciprocity ESRB nebyla vymezena. První zkušenosti s aplikací rámce pro 
dobrovolnou reciprocitu v EU navíc ukázaly na potřebu upřesnění podmí-
nek, za jakých lze zásadu de minimis použít. 

45  Doporučení ESRB/2015/2 o hodnocení přeshraničních účinků opatření makroobezřetnostní 
politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě 
(https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2015/ESRB_2015_2.cs.pdf). 
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V roce 2017 proto ESRB upřesnil rámec pro dobrovolnou reciprocitu 
a aplikaci zásady de minimis. Dle Doporučení ESRB/2017/446 by nově 
členský stát usilující o reciprocitu měl stanovit maximální hranici prahu 
podstatnosti expozic na úrovni poskytovatele finančních služeb. Tuto 
kvantitativní hodnotu navrhnutou aktivujícím členským státem poté po-
soudí stálý hodnotící tým ESRB, který může doporučit jinou prahovou 
hodnotu, považuje-li to za nezbytné. Příslušné orgány členských států 
mohou pro svou jurisdikci použít výslednou maximální prahovou úroveň, 
stanovit podle potřeby nižší hodnotu nebo opatření uplatnit bez jakého-
koli prahu podstatnosti. 

Z členských států EU využily do konce roku 2017 institut dobrovolné reci-
procity makroobezřetnostní orgány Belgie a Estonska. V obou případech 
se ČNB rozhodla opatření recipročně neuplatňovat47 vzhledem k mini-
málním expozicím domácích bank vůči aktivujícím zemím. Pozice 
k navrženým reciprokacím ČNB zveřejňuje na svých webových strán-
kách.48 

Koncept reciprocity je zásadní pro výkon makroobezřetnostní politiky 
v případě poboček zahraničních bank, na které nelze aplikovat některé 
nástroje makroobezřetnostní politiky přímo, ale pouze prostřednictvím 
institutu reciprocity, blíže Box 5.3. 

BOX 5.3: PŘEMĚNA DCEŘINÉ BANKY NA POBOČKU A JEJÍ 
DŮSLEDKY PRO ÚČINNOST MAKROOBEZŘETNOSTNÍ 
POLITIKY 

Nízká ziskovost evropských bank, která je dána mimo jiné prostře-
dím nízkých úrokových sazeb, podněcuje hledání způsobů jejího 
zvýšení. Jednou z cest vedoucích přes snížení nákladů či volnější 
regulatorní požadavky může být přeměna banky s právní subjekti-
vitou v dané zemi (dceřiná banka) na pobočku zahraniční banky 
(pobočka). Tato transformace se v minulosti týkala obvykle men-
ších dceřiných bank bez většího vlivu na účinnost regulačních me-
chanismů finančního systému hostitelských zemí. V nedávné době 
však došlo i k přeměnám na pobočku u finanční instituce 
s výrazným tržním podílem v hostitelské zemi. Například švédská 
banka Nordea na začátku roku 2017 oznámila transformaci 
na pobočky u svých dceřiných bank v severní Evropě, jejichž podíly 
na celkových aktivech bankovního sektoru k datu oznámení odpo-
vídaly 40 % (Finsko), 10 % (Dánsko) a 9 % (Norsko). Dceřiné 
banky zároveň v daných zemích patří mezi jiné systémově vý-

46  Amending Recommendation ESRB/2015/2 on the assessment of cross-border effects of 
and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures (OJ C 431 of 15.12.2017), 
viz https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2017/ESRB_2017_4.cs.pdf. 

47  Žádost estonské makroobezřetnostní autority o aplikaci rezervy ke krytí systémového rizika 
ve výši 1 % bylo reciprokováno nepřímo v rámci nastavení sazby rezervy ke krytí systémo-
vého rizika v ČR, která se vztahuje na všechny expozice, tj. včetně přeshraničních expozic. 

48  Viz 
http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/makroobezretnostni_politika/vzajemene_uznavani_
makroobezr_opatreni.html. 
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znamné banky (J–SVI). Předpokládá se, že ke konci letošního roku 
bude centrála banky přesunuta do Finska. O transformaci systé-
mově významných dceřiných bank na pobočky uvažují i další ban-
kovní skupiny v tomto regionu.49 V domácím bankovním sektoru 
tvoří zahraniční dceřiné banky pět ze sedmi J–SVI s podílem 
64,1 % na celkové bilanční sumě.50 Pokud by některá ze skupin 
zamýšlela přeměnu domácích dceřiných bank na pobočku, byly by 
případné důsledky pro účinnost makroobezřetnostní politiky velmi 
důležitým tématem i z pohledu ČNB. 

Přeměna dceřiných bank na pobočky nemusí mít jednoznačné 
dopady na finanční stabilitu hostitelské země. Na rozdíl od dceři-
ných bank pobočky nejsou samostatnými právnickými osobami 
a tvoří nedílnou součást mateřské společnosti. Vývoj v ostatních 
částech společnosti či celé skupiny tak má na jejich činnost bez-
prostřednější dopad, který se může projevit např. zvýšenou citli-
vostí úvěrové nabídky na vnější ekonomický vývoj a prohloubením 
úvěrového cyklu hostitelské země. Dopady na finanční stabilitu 
však spíše než právní forma výrazněji ovlivňuje solventnost a anga-
žovanost mateřské společnosti.51 Ta závisí v nemalé míře na pozici 
pobočky v strategickém plánu, její ziskovosti či reputačním riziku 
pro mateřskou skupinu jako celek. 

Z hlediska makroobezřetnostní politiky by transformace dceřiných 
bank na pobočky mohla výrazně ovlivnit volbu a účinnost působe-
ní nástrojů, které mají domácí makroobezřetnostní orgány 
k dispozici pro zajištění finanční stability. Většinu makroobezřet-
nostních opatření lze totiž uplatnit přímo pouze na instituce zalo-
žené podle národního práva, nikoli však na pobočky. Makroobe-
zřetnostní nástroje jsou na pobočky v daném případě aplikovány 
pouze nepřímo prostřednictvím institutu reciprocity 
(tj. vzájemného uznávání opatření). Evropská legislativa rozlišuje 
mezi povinnou a dobrovolnou reciprocitou. Zatímco povinná reci-
procita se vztahuje pouze na několik vybraných nástrojů v rámci 
CRDIV / CRR, v rámci tzv. dobrovolné reciprocity mohou makroo-
bezřetnostní orgány požádat o reciprokaci opatření i v případě, 
kdy nebyly harmonizovány v rámci EU (viz Tab. V.2 Box).52 

Nepřímá aplikace makroobezřenostní politiky formou reciprocity 
se však potýká s řadou omezení. Příkladem mohou být opatření 

49  Příkladem může být banka Luminor, která vznikla sloučením aktivit bank Nordea a DNB 
v pobaltských zemích. Transformace na pobočky by měla být zahájena výhledově v letech 
2019–2020. 

50  Podíl zahraničních poboček na bilanční sumě bankovního sektoru činí 9,5 %. 
51  Blíže viz např.: Cerutti, E. a Claessens, S. (2014): The Great Cross-Border Bank Delevera-

ging; Supply Constraints and Intra-Group Frictions, IMF Working Papers 14/180, Internati-
onal Monetary Fund. 

52  Viz Doporučení ESRB/2015/2 o hodnocení přeshraničních účinků opatření makroobezřet-
nostní politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě 
(https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2015/ESRB_2015_2.cs.pdf). 

TAB. V.2 BOX 

Makroobezřetnostní opatření a pobočky zahraničních bank 

 
Makroobezřetnostní 

opatření (právní 
základ) 

Možnost aplikace 
na pobočky 

Reciprocita dle práva 
EU 

J–SVI rezerva                    
(čl.131 CRD) Nelze Nelze 

Rezerva pro krytí 
systémového rizika         
(čl.133–134 CRD) 

Nepřímo              
(reciprocita) 

Dobrovolná                      
(viz. čl.134 CRD) 

Proticyklická         
kapitálová rezerva                                

(čl.130, 135–140 CRD) 

Nepřímo            
(reciprocita) 

Povinná do výše 2,5%, 
dobrovolná nad 2.5 %                        

(čl.140 CRD) 
Vnitrostátní opatření 
makroobezřetnostní 

povahy                               
(čl.458 CRR) 

Nepřímo            
(reciprocita) 

Dobrovolná                       
(čl.458 CRR) 

LTV/LTI/DSTI a jiná 
vnitrostátní opatření 
(národní legislativa) 

Přímo                               
(z národní legislativy) Dobrovolná*/                       

Není nutná Nepřímo                     
(reciprocita) 

Regulace rizikových 
vah pro STA banky                     

(čl.124 CRR) 

Nepřímo                     
(reciprocita) 

Povinná                     
(čl.124 CRR) 

Regulace rizikových 
vah pro IRB banky                     

(čl.164 CRR) 

Nepřímo                     
(reciprocita) 

Povinná                               
(čl.164 CRR) 

Opatření Pilíře II                               
(čl.103 CRD) 

Nepřímá                     
(reciprocita) Dobrovolná* 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:  *Dobrovolná reciprocita se na základě Doporučení ESRB/2015/2 vztahuje i na 

nástroje, které explicitně nespadají pod institut dobrovolné reciprocity vymezený 
v rámci CRDIV / CRR. 
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vztahující se na konkrétní instituci, které nelze reciprokovat 
(např. J–SVI rezerva). V jiných případech aplikace nástrojů aktivují-
cího makroobezřetnostního orgánu vzhledem k institutu dobro-
volnosti nemusí být uznána, či jejich účinnost může být omezena 
absencí rovnocenného nástroje v zemi se sídlem mateřské společ-
nosti. ČNB proto v rámci svých pozic prosazuje posílení institutu 
povinné reciprocity i rozšíření makroobezřetnostních pravomocí 
(vč. LTV, DTI, DSTI) v právním rámci EU, které by umožnily snazší 
reciprokaci v celoevropském kontextu. Na národní úrovni bude 
pro účinnost makroobezřetnostní politiky vždy obecně prospěšné 
legislativní zakotvení klíčových makroobezřetnostních nástrojů 
neupravených evropskou legislativou tak, aby byly platné i pro 
pobočky zahraničních bank.53 To omezuje možnost regulatorní 
arbitráže a zakládá reálnou vynutitelnost plnění přijímaných mak-
roobezřetnostních opatření. 

V neposlední řadě je otázka přeměny systémově významných dce-
řiných bank na pobočky spojena s otázkou dostupnosti spolehli-
vých a včasných informací pro potřeby makroobezřetnostní politi-
ky. Ve srovnání s dceřinými bankami mají pobočky vůči 
dohledovým orgánům v hostitelské zemi pouze omezené infor-
mační povinnosti. Úzká spolupráce a sdílení informací mezi dohle-
dovými a makroobezřetnostnostními orgány mezinárodních bank 
jsou proto důležitým předpokladem pro kvalitní analýzy systémo-
vých rizik a formulaci účinné makroobezřetnostní politiky. Tomu 
by měly napomoci i Obecné pokyny EBA pro dohled nad význam-
nými pobočkami, 54 které zohledňují význam velmi významných 
(tzv. significant-plus) poboček z pohledu možného vlivu na fi-
nanční stabilitu hostitelské země a výrazně rozšiřují spolupráci 
a výměnu informací v rámci kolegia orgánu dohledu. V případě 
podstatné pozice zahraničních poboček v národním bankovním 
systému potom nabývá na významu i účinná spolupráce dohledo-
vých a makroobezřetnostních orgánů. 

  

53  To platí i pro navrhovanou novelu zákona o ČNB, která upravuje možnost využití úvěrových 
ukazatelů v případě materializace systémového rizika v oblasti spotřebitelských úvěrů zajiš-
těných rezidenční nemovitostí (LTV/DTI/DSTI). 

54  Tyto pokyny vstoupily v platnost dne 1. ledna 2018. Více viz 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2126653/Guidelines+on+supervision+of+si
gnificant+branches+%28EBA-GL-2017-14%29_CS.pdf. 
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5.4.4 ČNB jako orgán řešení krize na finančním trhu 

ČNB se společně s účinností zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných po-
stupech a řešení krize na finančním trhu (ZOPRK) od 1. ledna 2016 stala 
orgánem řešení krize v ČR pro úvěrové instituce a některé obchodníky 
s cennými papíry a jejich skupiny. 

Hlavním účelem celoevropského 55 rámce pro řešení krizí je vytvoření ta-
kového systému, který by příslušným orgánům poskytl důvěryhodný sou-
bor nástrojů k dostatečně včasnému a rychlému zásahu do nezdravé insti-
tuce či instituce v selhání tak, aby bylo zajištěno pokračování jejích 
zásadních finančních a ekonomických funkcí a zároveň se minimalizovaly 
dopady případného selhání instituce na hospodářství a finanční systém. 

Jako součást přípravy a prevence proto ČNB pro instituce a skupiny 
v rámci své odpovědnosti vypracovává příslušné plány pro řešení krize 
nebo se v rámci kolegií u přeshraničních subjektů na jejich vypracování 
podílí. 

Plánování a hodnocení způsobilosti k řešení krize 
S cílem zabránit morálnímu hazardu by měla mít instituce v selhání mož-
nost trh opustit bez ohledu na svou velikost a provázanost na ostatní sub-
jekty a bez narušení systému. Instituce v selhání by v zásadě měla být li-
kvidována v běžném úpadkovém řízení. V některých případech by však 
likvidace instituce v běžném úpadkovém řízení mohla ohrozit finanční 
stabilitu, přerušit poskytování zásadních činností (critical functions) 
a ovlivnit ochranu vkladatelů. V těchto případech tak existuje veřejný zá-
jem56 na zavedení režimu řešení krize a použití nástrojů k řešení krize. 

Dospěje-li tedy ČNB k závěru, že likvidace instituce či subjektů skupiny 
v běžném úpadkovém řízení nemusí být proveditelná či věrohodná anebo 
že může být nezbytné přijmout ve veřejném zájmu opatření k řešení krize, 
neboť likvidace v běžném úpadkovém řízení by účel řešení krize57 neplnila 
stejnou měrou, určí pro danou instituci či skupinu vhodnou strategii 
k řešení krize. 

Proveditelnost a věrohodnost likvidace v běžném úpadkovém řízení je tak, 
mimo jiné, součástí pravidelného posuzování způsobilosti 58 institucí 
a skupin k řešení krize, které ČNB provádí jak v procesu přípravy plánů, 
tak i před samotným rozhodnutím o případném použití nástrojů 
a pravomocí pro řešení krize. 

55  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podni-
ků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU 
a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) 
č. 648/2012.  

56  Viz § 80 ZOPRK. 
57  Viz § 75 ZOPRK. 
58  Zejm. s odkazem na § 22 a násl. ZOPRK a související nařízení Komise v přenesené pravo-

moci (EU) 2016/1075. 
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Orientační prahové hodnoty pro určení základního přístupu 
a strategie řešení krize 
S ohledem na rozdílnou povahu podnikání, vlastnickou strukturu, právní 
formu, rizikový profil, velikost, propojenost s ostatními institucemi 
a rozsah a složitost činností je zřejmé, že různé instituce či skupiny vyža-
dují různé přístupy. 

Případné selhání institucí a skupin v ČR bude proto pravděpodobně pro-
bíhat v rámci jednoho ze tří základních strategických přístupů k řešení 
krize: (i) likvidací či postupy podle insolvenčního zákona, (ii) využitím ná-
stroje pro (částečný) přechod činnosti na soukromého nabyvatele59, či 
(iii) odpisem nebo konverzí odepisovatelných nástrojů (bail-in). 60 

Z tohoto důvodu ČNB stanovila obecné rámcové prahové hodnoty, které 
by jí sloužily jako vodítko pro výběr preferovaného přístupu (Tab. V.5). 
Jelikož je však každé takové rozhodnutí specifické pro danou situaci, insti-
tuci či skupinu, jsou interně stanovené prahové hodnoty pouze orientač-
ní. 

  

59  Viz § 96 a násl. ZOPRK. 
60  Zásah do majetkových práv využitím opatření pro řešení krize (namísto běžného úpadkové-

ho řízení) by neměl být nepřiměřený. Dotčeným akcionářům a věřitelům by neměly vznik-
nout větší ztráty, než které by jim vznikly, pokud by v době přijetí rozhodnutí o řešení krize 
došlo k likvidaci instituce. 

TAB. V.5 

Rámcové prahové hodnoty pro určení základního přístupu a strategie řešení krize 

Kategorie Rámcové prahové hodnoty, kritéria Základní strategický přístup 

Malé a systémově nevýznamné instituce či 
skupiny, které nebyly ČNB identifikovány 
jako významní poskytovatelé zásadních čin-
ností. 

Nepředpokládá se přítomnost veřejného zájmu 
pro uplatnění opatření k řešení krize, zejména 
s ohledem na systémovou nevýznamnost a fakt, 
že nejsou významným poskytovatelem žádné 
zásadní činnosti. 

Likvidace v běžném úpadkovém řízení vyhodno-
cena ze strany ČNB jako věrohodná a proveditel-
ná. 

Vůči instituci či skupině lze aplikovat zjednoduše-
né povinnosti (§ 8 ZOPRK). 

Likvidace instituce či subjektů skupiny v běž-
ném úpadkovém řízení. 

V případě selhání instituce, je Garančním systé-
mem finančního trhu vkladatelům poskytnuta 
náhrada za pojištěné pohledávky z vkladů do výše 
stanovené zákonem (č. 21/1992 Sb.).    

Instituce či skupiny, které byly ze strany ČNB 
identifikovány jako významní poskytovatelé 
jedné, či velmi omezeného počtu zásadních 
činností, zejména v oblasti přijímání vkladů a 
souvisejícího platebního styku. 

Předpokládá se přítomnost veřejného zájmu pro 
uplatnění opatření k řešení krize, zejména 
s ohledem na identifikované zásadní činnosti. 

Likvidace v běžném úpadkovém řízení vyhodno-
cena ČNB jako nevěrohodná a současně nelze 
vůči instituci či skupině aplikovat zjednodušené 
povinnosti. 

Počet transakčních účtů* > 50 000 – 70 000 

Kryté vklady > 30 – 40 mld. Kč 

Celková aktiva < 150 – 200 mld. Kč 

Strategie řešení krize s využitím nástroje pro 
přechod (části) činnosti na soukromého na-
byvatele. 

S ohledem na specifika lokálního trhu a velikost 
instituce existuje stále vysoká pravděpodobnost, 
že případný soukromý nabyvatel bude nalezen 
relativně rychle. Alternativně lze využít nástroje 
přechodu (části) činnosti na překlenovací instituci 
(§ 102 a násl. ZOPRK).     

  

Komplexní a systémově významné instituce 
či skupiny, které byly ze strany ČNB identifi-
kovány jako významní poskytovatelé většího 
počtu zásadních činností a jejichž případné 
selhání by mohlo vést k závažnému ohrožení 
nebo narušení finanční stability. 

 

Předpokládá se přítomnost veřejného zájmu pro 
uplatnění opatření k řešení krize, zejména 
s ohledem na větší počet a komplexní charakter 
poskytovaných zásadních činností a vysoké riziko 
ohrožení či narušení finanční stability v případě 
selhání. 

Likvidace v běžném úpadkovém řízení vyhodno-
cena ČNB jako nevěrohodná a současně nelze 
vůči instituci či skupině aplikovat zjednodušené 
povinnosti.  

Celková aktiva > 150 – 200 mld. Kč 

Strategie řešení krize s využitím nástroje ve 
formě odpisu nebo konverze odepisovatel-
ných závazků (bail-in). 

Pramen:  ČNB 
Pozn.:   * Viz článek 24 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61. Kritérium počtu transakčních účtů souvisí s hodnocením zásadní činnosti přijímání vkladů 

a předpokládaným významným negativním dopadem jejího případného přerušení na třetí strany. Obdobně platí pro objemové kritérium vyjádřené ve vztahu 
k celkovým náhradám za pojištěné vklady a související případný významný negativní dopad selhání a likvidace instituce v běžném úpadkovém řízení na třetí strany, 
tržní důvěru či riziko nákazy. 
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5.4.5 Makroobezřetnostní politika mimo bankovnictví 

Diskuze o systémovém riziku v pojišťovnictví nabývá na úrovni EU 
na intenzitě 
Společně s nárůstem významu nebankovních segmentů finančního sekto-
ru se začínají makroobezřetnostní a dohledové orgány zaměřovat také 
na systémové riziko mimo bankovnictví. 61 Evropský orgán pro pojišťovnic-
tví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) publikoval v prvním čtvrtletí 
roku 2018 dva dokumenty zabývající se systémovým rizikem v pojišťov-
nictví. První dokument představuje zdroje a kanály šíření systémového 
rizika v pojišťovnictví a roli makroobezřetnostní politiky.62 Druhý doku-
ment shrnuje existující nástroje v regulaci Solventnost II, které mají mak-
roobezřetnostní rozměr.63 V průběhu roku 2018 bude dokončen i třetí 
dokument, který bude představovat potenciálně vhodné nové makroobe-
zřetnostní nástroje. Z mírně odlišné perspektivy se na systémové riziko 
v pojišťovnictví dívá ESRB. Ta v připravovaném dokumentu vychází ze sys-
témového významu pojišťoven v rámci finančního sektoru i reálné eko-
nomiky. Z toho dále odvozuje hlavní typy systémových rizik a představuje 
existující i potenciálně nové makroobezřetnostní nástroje vhodné pro 
omezení těchto rizik. 

Systémové riziko v pojišťovnictví má oproti bankovnictví částečně 
odlišné zdroje 
EIOPA identifikovala v pojišťovnictví tři hlavní zdroje, resp. transmisní ka-
nály a mechanismy působení systémového rizika.62 První je kanál hro-
madných výprodejů (fire sales), který působí skrze pokles tržních cen in-
vestičních aktiv. Přecenění produktů pojišťoven s investiční složkou 
dopadá na jejich klienty, pokud jsou nositeli investičního rizika. Klienti 
v reakci na pokles hodnoty podílových jednotek investičního životního 
pojištění mohou pojišťovnám vypovídat smlouvy. Za účelem vyplácení od-
kupného pak pojišťovny mohou být nuceny k výprodeji investičních aktiv. 
Tím se původní pokles cen aktiv může prohloubit a nabývat systémového 
rozměru. Druhý kanál systémového rizika může vzniknout v případě, že 
pojišťovací sektor jako celek čelí jemu nepříznivým podmínkám (např. 
prostředí nízkých výnosů) či zvýšeným konkurenčním tlakům. To může 
mít za následek snížení ziskovosti některých pojistných produktů a snížení 
disponibilního kapitálu. Důsledkem může být ukončení poskytování eko-
nomicky klíčových pojistných produktů či selhání jedné či více pojišťoven 
s potenciálně systémovými dopady. Propojenost pojišťoven se zbytkem 
finančního sektoru představuje třetí kanál systémového rizika. Pojišťovny 
mohou skrze přímé bilanční propojení, postavení ve finanční skupině, po-
skytování služeb a produktů nad rámec tradičního pojišťovnictví či skrze 
společné expozice rozšířit původní lokální šok napříč celým finančním sek-
torem.  

61  Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) publikovala v roce 2016 strategický dokument, 
který vymezuje systémové riziko a makroobezřetnostní politiku mimo bankovnictví (Macro-
prudential policy beyond banking, an ESRB strategy paper. ESRB, July 2016). Závěrem do-
kumentu je, že určitá systémová rizika z nebankovního sektoru vyplývají. Jejich význam je 
však nižší a jejich podstata, vznik a působení je odlišné než v případě bankovnictví. Úvod 
do problematiky systémového rizika pro český pojišťovací sektor představuje Dvořák, M., 
Gronychová, M. Hausenblas, V., Komárková, Z. (2016): Může být český pojišťovací sektor 
zdrojem systémového rizika?, tematický článek, ZFS 2015/2016. 

62  Systemic risk and macroprudential policy in insurance. EIOPA, 2018. 
63  Solvency II tools with macroprudential impact. EIOPA, 2018. 
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Současná legislativa pojišťovnictví již nástroje 
s makroobezřetnostními prvky nabízí… 
Současná legislativa Solventnost II nabízí některé nástroje s makroobe-
zřetnostními prvky. Mezi hlavní patří tzv. koeficient volatility. Jedná se 
o původně mikroobezřetnostní nástroj, jehož cílem je snížit kolísavost 
hospodářského výsledku pojišťoven v návaznosti na příliš vysoké změny 
cen dluhopisů. Obdobně tzv. symetrická úprava zavádí proticyklický kapi-
tálový požadavek ve vztahu k akciovým expozicím. Oba tyto nástroje by 
měly vést ke snížení procykličnosti v investičním rozhodování pojišťoven, 
a tím tlumit transmisi a dopady rizik spojených s hromadnými výprodeji. 
Současná legislativa pojišťovnictví také posiluje význam kvalitativních ná-
strojů (např. v podobě ORSA64) a dává orgánu dohledu pravomoc omezit 
určité finanční aktivity či poskytování investičních produktů pojišťoven. 
Tyto typy nástrojů mohou mít potenciálně i makroobezřetnostní využití. 

… na úrovni EU se vede diskuze ohledně případných nových 
makroobezřetnostních nástrojů  
V návaznosti na již existující možnosti v současné regulaci byly na evrop-
ské půdě65 představeny nástroje, které by mohly omezit dopad doposud 
neřešených systémových rizik v pojišťovnictví (Tab. V.6). Jejich konkrétní 
podoba, efektivnost a operacionalizace je teprve na počátku diskuze. 
Současné návrhy na zavádění a kalibraci nástrojů zdůrazňují potřebu za-
chovat významnou roli národních makroobezřetnostních autorit. Mezi 
nejdůležitější uvažované nástroje patří dodatečné makroobezřetnostní 
kapitálové požadavky, které by obdobně jako v případě bankovnictví pů-
sobily ve vztahu k riziku procykličnosti a zohledňovaly rizika spojená 
s existencí systémově významných pojišťoven. Dále jsou uvažovány ná-
stroje ve vztahu k riziku likvidity. Nástroje, které by umožnily pojišťovnám 
zpomalit či odložit vyplácení odchodného v případě zvýšeného nárůstu 
výpovědí u investičních produktů, mají za cíl zabránit šíření hromadných 
výprodejů aktiv. Limity nadměrné koncentrace jsou zaměřeny na riziko 
koncentrace ve vztahu k jednotlivým protistranám či sektorům (zejm. 
státní a podnikové dluhopisy, nemovitostní expozice, poskytnuté úvěry či 
expozice ve vztahu k jednotlivým bankám). Návrhy uvažují také vytvoření 
rámce pro řešení krize pojišťoven. 

 

64  Úprava ORSA (Own Risk and Solvency Assessment, vlastní posouzení rizik a solventnosti) 
v legislativě Solventnost II ukládá pojišťovnám povinnost vytvořit vnitřní procesní rámec, na 
jehož základě budou pravidelně posuzovat své solventnostní potřeby, rizikový profil, 
skladbu kapitálu, metodologii výpočtu technický rezerv apod. Hodnocení by mělo být 
v souladu se střednědobým až dlouhodobým strategickým plánováním pojišťovny. Součástí 
rámce by mělo být i vlastní zátěžové testování a citlivostní analýzy. Výsledné zprávy 
o výsledcích provedených ORSA pojišťovny zasílají orgánu dohledu. 

65  Viz výše zmíněné iniciativy EIOPA a ESRB. 
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Systémové riziko v segmentu investičních fondů vyplývá 
z likviditní transformace a pákového efektu… 
ESRB v roce 2016 představila analýzu systémového rizika v segmentu in-
vestičních fondů. Prvním zdrojem systémového rizika je likviditní trans-
formace otevřených fondů, kdy jsou vysoce likvidní vklady investorů umis-
ťovány do méně likvidních aktiv. Druhým zdrojem systémového rizika je 
přítomnost pákového efektu. Alternativní investiční fondy mohou být čás-
tečně financovány prostřednictvím úvěrů. Přítomnost páky prohlubuje 
riziko nedostatku likvidity v případě nejistoty na finančních trzích. Úvěrové 
financování propojuje investiční fondy s dalšími segmenty finančního trhu 
a přispívá tak ke strukturální složce systémového rizika. 

TAB. V.6 

Přehled možných makroobezřetnostních nástrojů v pojišťovnictví 

Pramen:  EIOPA, ESRB, úprava ČNB 

NÁSTROJ POPIS, UVAŽOVANÉ NASTAVENÍ

Kapitálové nástroje

Pákový poměr Podíl kapitálu Tier I ve vztahu k expozicím.

Dolní hranice solventnostního kapitálového požadavku
Dodatečná minimální hodnota solventnostního kapitálového požadavku nastavená
ve vztahu k minimálnímu kapitálovému požadavku.

Proměnlivý kapitálový požadavek obdobný CCyB Zaměřený na cyklická rizika.

Dodatečný kapitálový požadavek k systémovému riziku
Jeho působnost by měla pokrývat požadavky na systémově významné instituce
a požadavek ve vztahu k některým aktivitám či produktům.

Opatření zabraňující nedostatečné tvorbě rezerv
Např. ve formě stanovení závazné hodnoty některých parametrů vstupujících do výpočtu 
technických rezerv.

Likviditní nástroje

Posílení vykazovacích a monitorovacích povinností ve vztahu k riziku likvidity

Ukazatel krytí likvidity Požadavek na pokrytí likviditních potřeb pomocí dostupných likviditních zdrojů.

Požadavek na likviditní polštář
Povinnost držet dostatečný objem hotovosti či jiných vysoce likvidních aktiv, nastaveno na základě 
uvažovaných potřeb v zátěžových situacích.

Limity koncentrací a omezení některých aktivit

"Měkká" opatření proti vzniku nadměrné koncentrace
Např. zohlednění rizik souvisejících s nadměrnou koncentrací v zátěžových testech
a vlastním hodnocení rizik (ORSA).

Limity koncentrace Explicitně stanovené limity.

Dočasná omezení některých typů transakcí či aktivit včetně vyplácení odchodného
Zejména omezení vyplácení odchodného v případě, že by objem žádostí mohl vést
k nárůstu systémového rizika (v případě fire sales ).

Preventivní plánování

Požadavek na vytvoření ozdravných plánů (recovery planning) S cílem snížit pravděpodobnost selhání systémově významné pojišťovny.

Požadavek na vytvoření plánů řešení krize (resolution planning) S cílem snížit dopady selhání systémově významné pojišťovny.

Požadavek na vytvoření plánů řízení systémového rizika
Vlastní plány pojišťoven pro omezení systémových rizik v rámci finanční skupiny;    
v současnosti vyžadováno pouze po globálně systémově významných pojišťovnách.

Požadavek na vytvoření plánů řízení likviditního rizika Vlastní plány pojišťoven pro omezení likviditních rizik v rámci finanční skupiny.
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… ESRB vydala doporučení zaměřená na rizika v tomto segmentu 
V návaznosti na identifikovaná rizika vydala ESRB v roce 2017 pět kon-
krétních doporučení pro Evropskou komisi a ESMA.66 Cílem těchto dopo-
ručení je snížit potenciální systémové důsledky likviditní transformace 
a páky investičních fondů. Jejich obsahem je (1) rozšíření portfolia nástro-
jů pro řízení likvidity otevřených investičních fondů při nárůstu objemu 
žádostí o výstup z fondu, (2) rozšíření vykazovací povinnosti za účelem 
omezení likviditního nesouladu na úrovni aktiv, (3) pokyny k vlastnímu 
zátěžovému testování investičních fondů, (4) rozšíření informační povin-
nosti standardních fondů na úroveň odpovídající alternativním fondům 
a (5) zpřesnění metodologie hodnocení a řízení systémového rizika vyplý-
vajícího z finanční páky alternativních fondů. Návrhy zachovávají význam-
nou roli národních orgánů a jsou na evropské úrovni přijímány všeobecně 
kladně. ČNB tyto iniciativy podporuje. 

66  Recommendation of the European Systemic Risk Board of 7 December 2017 on liquidity 
and leverage risks in investment funds, ESRB 2017/6. 

 

 




