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AFS available-for-sale (finanční aktiva v účetní kategorii „realizovatelná“ – k dispozici pro prodej) 
AIRB Advanced internal ratings-based approach (pokročilý přístup založený na interním ratingu) 
ASF dostupné zdroje stabilního financování 
ASRF Asymptotic single risk factor model (jednofaktorový model úvěrového rizika portfolia) 
b.b. bazický bod 
BCBS Basel Committee on Banking Supervision (Basilejský výbor pro bankovní dohled) 
BCPP Burza cenných papírů Praha 
BIS Bank for International Settlements (Banka pro mezinárodní platby) 
BLS Bank Lending Survey (šetření úvěrových podmínek bank) 
BoE Bank of England 
BRKI Bankovní registr klientských informací provozovaný Czech Banking Credit Bureau, a.s. 
BRRD Bank Recovery and Resolution Directive (směrnice o ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí a obchod-

níků s cennými papíry) 
CARW průměrná kritická riziková váha 
CB centrální banka 
CBR Combined buffer requirement (kombinované kapitálové rezervy) 
CCyB Countercyclical capital buffer (proticyklická kapitálová rezerva) 
CCoB Capital conservation buffer (bezpečnostní kapitálová rezerva) 
CDS credit default swap (swap úvěrového selhání) 
CP cenné papíry 
CPI Consumer price index (index spotřebitelských cen) 
CRD Capital Requirements Directive (směrnice o kapitálových požadavcích) 
CRMT Credit risk mitigation techniques (techniky snižování úvěrového rizika) 
CRR Capital Requirements Regulation (nařízení o kapitálových požadavcích) 
CRÚ Centrální registr úvěrů provozovaný ČNB 
CZK česká koruna 
ČEB Česká exportní banka 
CET1 Common Equity Tier 1 
ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka 
ČNB Česká národní banka 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
DSCR debt service coverage ratio (ukazatel krytí dluhu) 
DSTI debt service-to-income (poměr celkové dluhové služby a čistého přijmu žadatele o úvěr) 
DTI debt-to-income (poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr)EA eurozóna 
EAD exposure at default (expozice při selhání) 
EBA European Banking Authority (Evropský orgán pro bankovnictví) 
ECB Evropská centrální banka 
EGAP Exportní garanční a pojišťovací společnost 
EIB European Investment Bank (Evropská investiční banka) 
EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 

penzijní pojištění) 
EK Evropská komise 
EME emerging markets (rozvojové a rozvíjející se ekonomiky) 
ESA 95/2010 European System of Accounts (Evropský systém účtů, metodika EUROSTAT) 
ESCB Evropský systém centrálních bank (European System of Central Banks) 
ESMA European Securities and Markets Authority (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 
ESRB European Systemic Risk Board (Evropská rada pro systémové riziko) 
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EU Evropská une 
EUR euro 
EURIBOR Euro interbank offered rate (referenční úroková sazba mezibankovního trhu) 
Fed Federal Reserve System (Federální rezervní systém) 
FIRB Foundation internal ratings-based approach (základní přístup založený na interním ratingu) 
FOMC Federal Open Market Committee (Federální výbor pro volný trh) 
FPS fondy penzijních společností 
FSB Financial Stability Board (Rada pro finanční stabilitu) 
G-SVI globálně systémově významné instituce 
B index index cen nemovitostí Hypoteční banky 
HDD hrubý disponibilní důchod 
HDP hrubý domácí produkt 
HHI Herfindahlův-Hirschmanův index 
HND hrubý národní důchod  
HP filtr Hodrickův-Prescottův filtr 
HTM held-to-maturity (držené do splatnosti) 
HTFK hrubá tvorba fixního kapitálu 
HZL hypoteční zástavní listy 
IAS International Accounting Standards (mezinárodní účetní standardy) 
ICAAP Interní postup pro hodnocení kapitálové přiměřenosti 
IFC Indikátor finančního cyklu 
IFRS   International Financial Reporting Standards (mezinárodní standardy účetního výkaznictví) 
IL Indikátor likvidity 
ILO International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce) 
IRB internal rating based approach, přístup v rámci konceptu Basel II pro kapitálovou přiměřenost bank 
IRF impulse-response functions (impulzní odezvy) 
IRI Institut regionálních informací, s.r.o. 
IRS interest rate swap 
ISR Indikátor svrchovaného rizika 
IŽP investiční životní pojištění 
J-SVI jiné systémově významné instituce 
Kč česká koruna 
KSR kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika 
LCR Liquidity coverage ratio (poměr likvidního krytí) 
LGD Loss given default (ztrátovost ze selhání) 
LR souhrnný pákový poměr 
LSTI  Loan service-to-income (poměr dluhové služby spojené s úvěrem a čistého příjmu žadatele o úvěr) 
LTD Loan-to-deposit (poměr objemu úvěrů a vkladů) 
LTI Loan-to-income (poměr výše úvěru a čistého příjmu žadatele o úvěr) 
LTV Loan-to-value ratio (poměr výše úvěru a hodnoty zajištění) 
MA matching adjustment (vyrovnávací úprava) 
MDA nejvyšší částka pro účely rozdělování zisku a výplaty dividend 
MF ČR Ministerstvo financí ČR 
MMF (IMF) Mezinárodní měnový fond 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MREL Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (minimální požadavek na kapitál a způsobilé závaz-

ky) 
mzr. meziroční, meziročně 
NACE klasifikace ekonomických činností 
NBP Polská národní banka 
NBS Slovenská národní banka 
NISD neziskové instituce sloužící domácnostem 
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NP neživotní pojištění 
NPFA nebankovní poskytovatelé financování aktiv 
NPL non-performing loans (úvěry se selháním) 
NRKI Nebankovní registr klientských informací provozovaný Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. 
NSFR Net stable funding ratio (poměr čistého stabilního financování) 
OCR overall capital requirement (souhrnný kapitálový požadavek) 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) 
OFZ ostatní finanční zprostředkovatelé 
OIS Overnight indexed swap (druh termínové smlouvy) 
OLS metoda nejmenších čtvreců 
OP opravná položka 
OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organizace zemí vyvážejících ropu) 
ORSA Own Risk and Solvency Assessment (vlastní posouzení rizik a solventnosti) 
p.a. per annum 
p.b. procentní bod 
p.o. pravá osa 
P2P peer-to-peer 
PD Probability of default (pravděpodobnost selhání) 
PPS Purchasing power standard (standard kupní síly) 
PRIBOR Prague interbank offered rate (referenční úroková sazba mezibankovního trhu) 
PS penzijní společnost 
PTI Price-to-income (podíl ceny bytu a roční mzdy) 
QE quantitative easing (kvantitativní uvolňování) 
RLA rychle likvidní aktiva 
RoA Return on assets (rentabilita aktiv) 
RoE Return on equity (rentabilita vlastního jmění) 
RSF požadované zdroje stabilního financování 
RV (RW) riziková váha 
RWA Risk-weighted assets (rizikově vážená aktiva) 
RWR souhrnný kapitálový poměr 
SB Světová banka 
SBBS Sovereign bond-backed securities (cenné papíry zajištěné státními dluhopisy) 
SD státní dluhopisy 
SII směrnice EU Solventnost II 
SILC Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností 
SME small and medium enterprises (malé a střední podniky) 
SMP Securities Markets Programme (Program pro trhy s cennými papíry) 
SOLUS Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům, z.s.p.o. 
SPP státní pokladniční poukázky 
SREP Supervisory Review and Evaluation Process (proces přezkumu a vyhodnocování orgánem dohledu) 
SRÚ statistika rodinných účtů 
SS stavební spořitelna 
SSM Single Supervisory Mechanism (Mechanismus jednoletého dohledu) 
STA standardizovaný přístup k řízení úvěrového rizika 
TF transformované fondy 
TLTRO Targeted long-term refinancing operations (cílené dlouhodobé refinanční operace) 
TSCR Total supervisory capital requirement (celkový kapitálový požadavek) 
UFR Ultimate forward rate (konečná forwardová sazba) 
USA Spojené státy americké 
USD americký dolar 
VA Volatility adjustment (koeficient volatility) 
VAR vektorová autoregrese 
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WGI Worldwide governance indicators 
ZOPRK Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu  
ZFS Zpráva o finanční stabilitě 
ŽP životní pojištění 
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MEZINÁRODNÍ ZKRATKY ZEMÍ 

AT Rakousko IS Island 

AU Austrálie IT Itálie 

BE Belgie JP Japonsko 

BG Bulharsko KO Korea 

BR Brazílie LT Litva 

CA Kanada LU Lucembursko 

CL Chile LV Lotyšsko 

CN Čína ME Mexiko 

CY Kypr MT Malta 

CZ Česko NL Nizozemsko 

DE Německo NO Norsko 

DK Dánsko NZ Nový Zéland 

EA Eurozóna PL Polsko 

EE Estonsko PT Portugalsko 

ES Španělsko RO Rumunsko 

FI Finsko RU Rusko 

FR Francie SE Švédsko 

GR Řecko SI Slovinsko 

HR Chorvatsko SK Slovensko 

HU Maďarsko TR Turecko 

CH Švýcarsko UK Velká Británie 

IE Irsko US Spojené státy 

IN Indie   

    
 

  




