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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou finanční stability České republiky. 

Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části popisuji 

ekonomické krize obecně. Pozornost věnuji současné hospodářské krizi v USA a 

důsledkům, které ovlivnily vývoj bankovního sektoru v České republice. Dále zkoumám 

významné makroekonomické ukazatele ve sledovaném období. V praktické části 

identifikuji indikátory finanční stability bank. Analyzuji sběr dat a popisuji snahu o 

zavedení jednotného indexu bankovní stability. Dále zkoumám vliv finanční krize na 

stabilitu země a následné oživení bankovního systému. Závěr práce obsahuje shrnutí 

situace bankovního systému v České republice. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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ANNOTATION OF THE THESIS 

 This thesis deals with questions of financial stability of the Czech Republic. The 

thesis consists of two main parts: theoretical and practical. In the theoretical part I describe 

economics crisis in  general. I pay attention to the current economic crisis in the USA and 

consequencis, that influenced the development of the banking sector in the Czech 

Republic. Then I am investigating major macroeconomics indicators in the period. In the 

practical part I identify indicators of finacial stability of banks. I anlyze data colection and 

I describe interest in introduction single index of banking stability. Then I am investigating 

impact  of financial crisis on the country’s stability and next recovery the banking system. 

The result of thesis includes summary of the situation of the banking sector in the Czech 

Republic. 
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1. ÚVOD 

 Většina populace, která žije v tomto medializovaném světě, jistě zaznamenala tu 

skutečnost, že v září roku 2008 zaznamenal finanční trh své nejdramatičtější období. 

Z nepřeberného množství informací, které jsou k dostání všude kolem nás, si 

uvědomujeme, že finanční krize se týká nás všech. Velká finanční krize, která se probudila 

v září roku 2008 pádem banky Lehman Brothers, se zapíše nejen do ekonomické historie, 

ale také do dějin vůbec. Již zmíněná událost mě ovlivnila natolik, že jsem se rozhodla na 

toto téma napsat svou diplomovou práci. Mou hlavní pohnutkou byla především zvědavost. 

Jak tato situace vznikla? Kde se vzala? „Přeci nespadla z nebes“. Ve své práci se budu 

věnovat tomuto globálnímu problému v České republice, dále analyzuji možné příčiny, ale 

i důsledky. 

 Z historie je velice známá Světová hospodářská krize, která vznikla v důsledku pádu 

newyorské burzy v říjnu 1929. Tato krize zasáhla nejen automobilové odvětví, ale 

postupně všechna ostatní průmyslová odvětví. Byla to největší krize té doby, jak do své 

hloubky, tak do své velikosti. Po prostudování různých materiálů jsem zjistila, že lidé 

z této krize byli „vysvobozeni“ 2. světovou válkou. Tento smutný fakt ekonomiku velmi 

ovlivnil. Vynaložené náklady na zbrojení byly značně vysoké. Také vládní nákupy 

vzrostly, měly dopad na zmírnění stagnace. Neméně podstatnou recesí, které bych chtěla 

věnovat pozornost, byla krize ze 70. let 20. století. Tato krize byla ovlivněna především 

druhou vlnou automobilizace. S událostí je také spjat pojem rostoucí finančnictví. 

Především šlo o expanzi bank, prudký růst zadlužování, které vedlo k dočasnému 

překonání nerovnováhy v kapitalistickém systému. Skutečnost také ovlivnily války 

Spojených států.  Další krize, o které bych se chtěla ve své práci zmínit, byla burzovní 

krize v roce 1987.  Po této události zaujala Federální rezervní banka vůči celému 

finančnímu trhu oficiální politickou linii v duchu sloganu „příliš velký, než aby padl“. I 

přesto FED nebyl schopen zabránit prudkému propadu akciového trhu v roce 2000.  

 Důležitým pojmem pro mou práci je spekulativní bublina. V běžném životě se 

bubliny nafukují až do té míry, než prasknou a splasknou. Dle mého subjektivního 

hodnocení, je jednou z příčin vypuknutí finanční krize splasknutí právě takové bubliny. 

Spekulativní proto, že se spekuluje o nějaké hodnotě na finančním trhu nebo hodnotě 

nějaké komodity. První spekulativní bublinou je v literatuře označována Tulipánová 

bublina neboli Tulipánová horečka. Toto šílenství vzniklo, jak je již podle názvu patrné, 
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v Nizozemí v 17. století. Příčinou šílenství bylo vypěstování této rostliny. Najednou ji chtěl 

každý vlastnit. Tak jak rostla poptávka, rostla samozřejmě i nabídka komodity. Ještě před 

tím, než samotná rostlina vykvetla, cibulka změnila několikrát svého majitele. Kupující byl 

za vzácnou cibuli schopen nabídnout 10.000 guldenů. Za tuto částku si mohl koupit 

měšťanský dům v Amsterdamu. V roce 1637 Tulipánová horečka dosáhla svého vrcholu. 

Nabídka převýšila poptávku. Ceny tulipánů začaly prudce klesat a nastala všeobecná 

panika. Ti, kteří prodali včas, dosáhli zhodnocení 1000 % za rok. Ti, kteří prodali příliš 

pozdě, dosáhli ztráty až 90 %. Mnoho obchodníků se díky bezcenným tulipánovým 

kontraktům dostalo do vážných finančních potíží nebo zbankrotovalo.  

 „Další historicky významnou bublinou je Tichomořská bublina, někdy také nazývaná 

Jihomořská bublina. Na rozdíl od předchozí bubliny, tato vznikla již na finančním trhu. 

Počátkem 18. století v Anglii byla založena společnost South Sea Company, která byla 

podporována parlamentem. Jejím hlavním cílem bylo převzít státní dluh, který vznikl 

za války se Španělskem. Zpočátku se akcie společnosti moc neprodávaly. Později byla 

rozšířena fáma, že budou uzavřeny obchody mezi Anglií a Španělskem, ve kterých bude 

garantován svobodný obchod. Zájem o akcie vzrostl, a také jejich cena. Tržní cena akcie 

byla pětkrát vyšší, než její nominální hodnota. Nákupní horečka v podobě rychlého 

dosažení zisku se šířila. Naděje na nesmírné bohatství podpořená pouze pověstmi se 

nedokázala udržet. Když pronikla zpráva, že South Sea Company prodala všechny své 

akcie, začali někteří opatrní investoři akcie prodávat. Důvěra investorů klesala a akcie 

společnosti se začaly rychle prodávat. Bohužel o ně nebyl zájem. Ztráta byla značná, 88 %. 

Splasknutím této spekulativní bubliny se Anglie dostala do vážné finanční krize.“[1] 

 Zpátky k roku 2008 a Lehman Brothers. Společnost Lehmans Brothers je pro mou 

práci velice důležitá, protože jejím krachem se spustila lavina, která měla za následek 

vznik „Velké finanční doby ledové“. Na počátku rozhýbání tohoto nezadržitelného kolosu, 

byla výstavba nemovitostí. Developerské společnosti nabízely svým klientům pohodlí 

vlastního domova. Většina těchto klientů nemohla nemovitost financovat z vlastních 

zdrojů. Banky poskytovaly finanční zdroje na nákup investic všem, i těm zájemcům, kteří 

nebyli pro banku bonitní. Jejich portfolio nebylo příliš lukrativní. S rostoucími úroky za 

tyto úvěry se dostaly domácnosti do potíží. Hypotéky byly často kryty pouze domem, ve 

kterém rodina bydlela. Díky nízkým fixním úrokovým sazbám, které byly stanoveny na 

několik prvních let, nebyl problém se splácením závazků. Po uplynutí počáteční doby, 
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úroky významně vzrostly a domácnosti se staly insolventními. Jak cena domů v největším 

rozmachu developerských společností stoupala, najednou byl trh nasycen a ceny klesaly. 

Lehman Brothers se cítila jako neohrožená společnost. I přes snahu zamíchat bezcenná 

aktiva, krytá hypotékami, do různých balíčků, trh byl přesycen tohoto takzvaného 

„toxického odpadu“. Snaha eliminace rizika byla nemožná. Teorie finanční páky, kdy 

Lehman Brothers na 1 půjčený dolar dlužila 44 dolarů, byla zničující. Lehman Brothers 

nedokázala dostát svým závazkům. Poslední naděje spočívala v podobě kontraktu 

s Barclays Bank. Lehman Brothers nebyla schopna nabídnout likvidní prostředky a ocitla 

se v úpadku. Šíře dopadu neměla v dějinách obdoby. Množství nekrytých půjček zasáhlo 

všechny instituce, které s ní obchodovaly. Nastala všeobecná panika po celém světě, nikdo 

neměl představu, kdo s Lehman Brothers obchodoval. Obchody byly tak veliké, že se 

ztrácela jejich přehlednost. Zasáhlo to i evropskou centrálu Lehman Brothers v Londýně, 

která zaměstnávala pět tisíc zaměstnanců. Ti přišli o práci. Tímto způsobem se krize 

dostala do Evropy. Finanční trhy zamrzly. Chyběla důvěra v Lehman Brothers, aby banky 

mohly mezi sebou obchodovat. Během svého největšího rozmachu banka obchodovala na 

trhu za cenu 85 dolarů za akcii, po pádu to byly pouze 3 centy za akcii. Otázkou zůstává, 

zda mělo zasáhnout Ministerstvo financí. Byla by větší finanční stabilita?  

 Tato finanční krize se dotkla celého světa, včetně České republiky. To, co způsobilo 

krizi ve Spojených státech a v jiných zemích světa, jsem již popsala v úvodu své práce. 

V následujících částech své práce se budu věnovat situaci v České republice.             

 Cílem mé práce je analyzovat zdroje, které vytvářejí finanční nestabilitu. Zabývat se 

určitými změnami makroekonomických ukazatelů, ale i mikroekonomických, které se 

vyvíjejí nepříznivým směrem a způsobují finanční nestabilitu země. 
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2. VÝVOJ ZÁKLADNÍCH MAKROEKONOMICKÝCH      

    UKAZATELŮ ČR  

 Stabilitou je v mikroekonomii obvykle označována jedna z vlastností rovnováhy, tj. 

stavu klidu nebo setrvačnosti, kdy neexistují tlaky na změnu dané veličiny. Pojetí 

makroekonomické stability není jednotné, obecně jde o to, formulovat žádoucí a úspěšný 

stav a vývoj ekonomiky v podobě normativně vymezené a udržované úrovně nebo 

dynamiky makroekonomických veličin. Jde především o určité ekonomické cíle: 

efektivnost trhu, rovnováha a stabilita. K udržování makroekonomické stability může 

být použita řada nástrojů v podobě dílčích politik. K hlavním nástrojům patří fiskální 

politika (stanovení úrovně zdanění) a monetární politika (uskutečňována centrální 

bankou – regulace měny, výše úrokových sazeb, dohled nad bankovním systémem aj.). 

Výsledkem užití těchto nástrojů je dosažení ekonomického cíle, i když tento cíl může být 

v rozporu. Jednoho může být dosaženo na úkor druhého. Čtyři hlavní protichůdné cíle 

hospodářské politiky lze vyjádřit následujícími ukazateli:   

 Hrubý domácí produkt 

 Míra inflace 

 Míra nezaměstnanosti 

 Platební bilance 

 

2.1. Hrubý domácí produkt 

 Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a 

služeb, vytvořených v daném časovém období, v dané zemi. U výrobních faktorů se 

přihlíží k jejich působení na území státu. Nikoliv k tomu, kdo je jejich vlastníkem. Slouží 

jako ukazatel výkonnosti ekonomiky. Může být určen třemi způsoby: 

1. Metoda produkční, 

2. Metoda výdajová, 

3. Metoda důchodová. 

 

 Metoda produkční – je součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých sektorů nebo 

odvětví a čistých daní na produkty. Hrubá přidaná hodnota je rozdílem mezi produkcí a 
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mezispotřebou. Vzhledem k tomu, že produkce se oceňuje v základních cenách a užití 

v kupních cenách (včetně nepřímých daní), je strana zdrojů za národní hospodářství 

doplněna o daně a o dotace na výrobky. 

 

 Metoda výdajová – se počítá jako součet konečného užití výrobků a služeb určitými 

jednotkami a salda vývozu a dovozu výrobků a služeb. Jednotkami, které vydávají peníze 

na spotřebu, jsou domácnosti C, hrubé soukromé investiční výdaje I, vládní nákupy statků 

a služeb G a čisté vývozy NX. Čistým vývozem rozumíme rozdíl mezi exportem a 

importem. 

HDP v tržních cenách (včetně nepřímých daní) 

HDP = C + I + G + NX                                                                                                        [2] 

Z výše uvedeného vztahu, ve kterém nejsou zvlášť vyjádřeny nepřímé daně, je patrné, že 

pokud se nepřímé daně zvýší, zvýší se HDP v tržních cenách, i když se fyzický objem 

celkové produkce nezměnil. Proto je mnohdy přípustnější měřit HDP ve skutečných 

cenách, očištěných od nepřímých daní. 

 

Metoda důchodová – se měří jako souhrn důchodů, které obdrží vlastníci výrobních 

faktorů. Tím získáme národní důchod (NI). K národnímu důchodu dále připočteme 

nepřímé daně a znehodnocení kapitálu (amortizaci), získáme HDP v tržních cenách.  

Nominální HDP – je celková peněžní hodnota zboží a služeb vyjádřena v běžných cenách. 

Reálný HDP – je celková peněžní hodnota zboží a služeb vyjádřena ve stálých cenách  

(v cenách určitého zvoleného výchozího období).  

Hrubý národní produkt (HNP) – tvoří všechny finální výrobky a služby, které byly za 

určité období vyrobeny za použití národních výrobních faktorů. Jsou vyjádřené v běžných 

tržních cenách. Přitom není důležité, na teritoriu kterého státu národní výrobní faktory 

působí. 

Čistý národní produkt (NNP) – získáme po odečtení znehodnocení kapitálu od HNP.  

Národní důchod – je veličina vyjadřující čistý národní produkt, zahrnující spotřebu, vládní 

nákupy a čisté vývozy spolu s čistými investicemi. Sečtením všech těchto důchodů 

získáme národní důchod (NI). Národní důchod měří příjmy domácností z výrobních 

faktorů bez ohledu na to, zda tyto příjmy skutečně obdrží. Proto bych chtěla dále definovat 

pojmy osobní a disponibilní důchod. 
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Osobní důchod (PI) – je skutečně obdržený důchod.  

Disponibilní důchod (DI) – je částka, kterou mohou jednotlivci rozdělit mezi spotřebu a 

úspory. 

 

Graf 1 Vývoj reálného hrubého domácího produktu v letech 2000 – 2009 (v %) 

HDP  v %

3,6

2,5 1,9

3,6
4,5

6,3
6,8

6,1

2,5

-4,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

                                                                                                                                             [3] 

 V počátku sledovaného období (2000 – 2002) HDP spíše klesal. Tato tendence je 

přisuzována krizi, která se projevila již v roce 1999. Ani čistý vývoz, který byl značně 

vyšší než v předchozích obdobích, nepřispěl ke zvýšení HDP. Docházelo k velmi 

pomalému oživování z recese. Křivka změnila svou klesající tendenci až v roce 2002, růst 

HDP je ovlivněn domácí poptávkou. Z pohledu jednotlivých odvětví se na růstu HDP 

podílel nejvíce zpracovatelský průmysl a některá odvětví služeb. Zejména doprava, 

skladování, telekomunikační služby a v neposlední řadě peněžnictví. Ve zpracovatelském 

průmyslu se nejvíce podílely podniky se zahraniční účastí, které byly podporovány 

vysokou úrovní investic. Konjunktura dosáhla vrcholu v roce 2006, růst HDP mírně 

zpomalil. K růstu české ekonomiky přispěly především spotřeba domácností a hrubá tvorba 

fixního kapitálu. Příspěvěk zahraničního kapitálu byl řádově nižší. V období 2007 – 2009 

se výrazný pokles HDP přisuzuje velmi nepředvídatelným šokům, které zároveň zažívají i 

úrokové sazby. Meziroční tempo hospodářského růstu se dále snižovalo. Na tomto vývoji 

se podepsala zvýšená nejistota a s ní spojená rizika probíhající finanční krize. V roce 2009 

je patrné, že pokles výkonnosti ekonomiky již  mohl dosáhnout svého dna. Jde o prudký 

propad HDP, který je způsoben především poklesem spotřeby domácností. 
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2.2. Míra inflace 

 „Inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování 

inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. 

Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb 

(cca 710). Váha, která je jednotlivým reprezentantům přisouzena, odpovídá podílu daného 

druhu spotřeby, který zastupují na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je 

zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, 

nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný 

čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu 

domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a 

ubytování, osobní péče a služby finanční).“ [4] 

Dochází-li ve zkoumaném období k poklesu cenové hladiny, jde o deflaci. 

Deflace je v současnosti vzácným jevem. Častější je pokles (decelerace) míry inflace, 

klesající procentní přírůstky cenové hladiny = dezinflace. 

 

Cenová hladina: představuje průměrnou úroveň cen určitého souboru statků v běžném 

období ve srovnání s cenami určitého vybraného základního období. Mírou inflace je 

procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen. 

 

Cenové indexy: pomocí cenových indexů měříme cenovou hladinu. K měření cenové 

hladiny se používá: 

Index spotřebitelských cen (CPI) – výpočet indexu spotřebitelských cen znázorňuje 

Laspeyersův cenový index. Bohužel tento index neodráží změnu kvality výrobků 

v průběhu času. V důsledku zvýšení kvality daného výrobku vzrůstá zároveň i jeho cena.  

Při zvýšení cen klesá spotřeba daného výrobku a spotřebitelé se snaží výrobek substituovat 

levnějším. Index nezachycuje změny spotřebovaného množství. Přesto je CPI považován 

za dobrý odhad změn spotřebitelských cen. 

Index cen výrobců (PPI) – nazývaný také index velkoobchodních cen, je konstruován 

podobně jako CPI s pevnými váhami, danými strukturou tržeb. Měří ceny surovin, 

polotovarů i hotových výrobků jednotlivých odvětví. 

Implicitní cenový deflátor (IPD) – používá váhy běžného období, na rozdíl od dvou 

předchozích a zahrnuje šiřší množinu výrobků. Při výpočtu se používá cenového indexu 
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von Pascheho. Tento ukazatel je používán pro přepočet nominálního HDP na jeho reálnou 

hodnotu. 

Graf 2 Vývoj míry inflace v letech 2000 -2010 (v %) 
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                                                                                                                                             [3]                                                                                                                                                                                                                                                              

 V letech 2000 – 2001 míra inflace stoupla o osm desetin procentního bodu. Toto 

zvýšení vzniklo růstem cen zemědělských výrobců a následně zrychlení růstu cen výrobců 

v potravinářském průmyslu a návazně cen v maloobchodních prodejnách. V důsledku 

zpomalení růstu ceny ropy na světových trzích se meziroční růst cen ropy zmírnil. 

V následných dvou letech 2002 – 2003 je z grafu výrazné, že křivka inflace velmi klesala. 

V tomto období  hospodářského růstu stoupla zaměstnanost a peněžní zásoba. Důležité 

jsou v tomto krátkém časovém horizontu zahraniční investice. K dezinflačnímu trendu 

přispěly všechny položky spotřebního koše, výjimkou byly pouze skupiny alkoholických 

nápojů, tabáku, vzdělávání a telekomunikační služby. Dalších pět let (2004 – 2008), která 

přišla po tomto klesajícím období, měla opačný trend. Přispěla k tomu nejen zvýšená cena 

potravin, služeb, pohonných hmot a v neposlední řadě cena dováženého zboží. I když kurz 

CZK vůči USD v roce 2008 klesl pod 15 Kč (pozn. červenec 2007 kurz k 1 USD 21 CZK), 

ceny energií vzrosty (pohonné hmoty, doprovodný produkt zemní plyn a také elektřina). 

Hospodářská krize se naplno projevila a její důsledky zasáhly i Českou republiku. Její 

globální síla ohrožovala celý finanční systém. Důsledek měla především na zahraniční 

poptávku. Také domácí poptávka ovlinila nepříznivě vývoj inflace. Bohužel tento trend byl 

významný v poklesu obchodních marží. V roce 2010 inflace vzrostla. Vývoj trhu práce 

reaguje na pokles ekonomické aktivity se zpožděním, proto se růst nezaměstnanosti naplno 

projevil v letech 2009 a 2010. 
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2.3. Míra nezaměstnanosti 

 Nezaměstnanost je problém tržního hospodářství. Existence nezaměstnanosti vede 

k ekonomickým ztrátám, protože vyšší zaměstnanost by mohla vytvořit vyšší produkt. 

Nezaměstnanost zvyšuje výdaje státního rozpočtu. Ekonomicky aktivní jsou lidé, 

zaměstnaní nebo nezaměstnaní aktivně hledající práci. Ekonomicky neaktivní jsou lidé, 

kteří zaměstnání nemají a práci aktivně nehledají. Jde například o děti, důchodce, studenty 

a osoby v domácnosti. Nezaměstnaným, je člověk, který nepracuje a zároveň aktivně hledá 

zaměstnání (je registrovaný na úřadu práce jako nezaměstnaný).  

 Míra nezaměstnanosti – je definována obecně jako poměr nezaměstnaných k 

ekonomicky aktivním osobám.  

Výpočet míry nedobrovolné nezaměstnanosti: 

100*
voobyvatelst aktivní ekonomicky -L

nínezamestna nenedobrovol -U
u                                                           

L = zaměstnané osoby + nezaměstnané osoby, které práci aktivně hledají                        [2]                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Phillipsova křivka v krátkém a dlouhém období 

Phillipsova křivka – vyjadřuje vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou inflace. 

 

Krátkodobá Phillipsova křivka – předpokládá, že se nemění setrvačná míra inflace. 

Pokud zůstává setrvačná inflace stabilní, vyjadřuje Phillipsova křivka zaměnitelnost mezi 

inflací a nezaměstnaností. 

 

Obrázek 1 Krátkodobá Phillipsova křivka 

 

                                 míra inflace              

                                       (v %) 

Phillipsova křivka 

 

 

 

 

 

 

     míra nezaměstnanosti (v %) 

 

                                                                                                                                             [5]                                                                                                                                                                                                                                                              
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Posun krátkodobé Phillipsovy křivky  - Zvýší-li se setrvačná míra inflace, posune se 

krátkodobá Phillipsova křivka vzhůru. Při poklesu setrvačné inflace se křivka posune dolů. 

 

Obrázek 2 Dlouhodobá Phillipsova křivka 

 

 
míra inflace (v  %) 

                   přirozená míra 

                                           nezaměstnanosti 

                                              (v %) 

               C 

          D  

           B  
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  míra nezaměstnanosti (v %) 

         

                                                                                                                                             [5]             

Závěry Phillipsovy křivky: 

a) snaha vlády udržovat nezaměstnanost pod její přirozenou mírou vyvolá zrychlující se 

inflaci, 

b) zrychlující se inflace nakonec donutí vládu rezignovat na tento cíl a nezaměstnanost se 

vrátí na přirozenou míru, avšak při vyšší míře inflace, 

c) snížit setrvačnou inflaci může vláda zvýšením nezaměstnanosti nad její přirozenou 

míru. 

Graf 3 Vývoj míry nezaměstnanosti - průměrné  v letech 2000 – 2010 (v %) 
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                                                                                                                                             [3]             

1. V bodě A je míra nezaměstnanosti na přirozené 

úrovni. Skutečná i setrvačná míra inflace jsou stabilní. 

2. Expanzivní politikou snížíme míru nezaměstnanosti 

pod její přirozenou míru za cenu zvýšení míry 

skutečné inflace. Posune se tedy po krátkodobé křivce 

z A do B. 

3. Zvýšení skutečné míry inf. vyvolá růst setrvačné 

inflace. Dojde k posunu křivky vzhůru. 

4. Pokud by stát udržoval nezaměstnanost pod 

přirozenou mírou, křivka by se neustále posunovala 

vzhůru a inflace by se zrychlovala. 

5. Po určité době musí vláda přejít k restriktivní politice. 

Nezaměstnanost se vrátí ke své přirozené míře, avšak 

při vyšší inflaci z C do D 
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 Ve sledovaném období 2000 – 2010 byla na počátku tohoto období nezaměstnanost 

nejvyšší. Je to především důsledek finanční krize, která se naplno projevila právě v roce 

2000. V následujících dvou letech nezaměstnanost klesala. Podíl na této pozitivní změně 

měl zpracovatelský průmysl a příliv zahraničního kapitálu. Z pohledu kvalifikační 

struktury nezaměstnanost v roce 2001 postihovala osoby s nejnižší kvalifikací. Osoby se 

základním vzděláním a vyučení bez maturity se podílely v polovině roku 2001 na 

celkovém počtu neumístěných cca 72 %. Vývoj na trhu práce v letech 2002 – 2003 se 

projevil poklesem počtu volných pracovních míst. Nejvýrazněji se snižoval počet 

zaměstnanců tam, kde byl patrný dlouhodobý útlum výroby – např. v odvětví dobývání 

nerostných surovin o 7,1 %. V peněžnictví a pojišťovnictví došlo ke znatelnému poklesu 

pracovních míst. Zpracovatelský průmysl také nezaostával. Nejhůře, z pohledu regionů, se 

projevily severní Čechy a severní Morava. V letech 2004 – 2005 zaměstnanost vzrostla, 

tento trend je přisuzován především vstupu České republiky do Evropské unie a otevření 

zahraničního trhu. Vlna velkého počtu obyvatel České republiky směřovala za prací, 

především do Velké Británie a Irska. Tak jak rostl HDP – konjunktura v roce 2006, 

nezaměstnanost se snižovala. Pokračující růst zaměstnanosti byl spojen s trvajícím 

stabilním hospodářským růstem české ekonomiky a přínosy přímých zahraničních investic. 

V letech 2006 – 2008 se datuje velký rozmach developerských společností a služeb s tím 

spojených. I když v tomto období probíhala velká finanční krize v USA, nezaměstnanost 

v ČR na tento fakt nereagovala a dokonce v roce 2008 dosáhla svého minima ve 

sledovaném období. Fakt, že nezaměstnanost reaguje na podmínky trhu se zpožděním, je 

patrný. Naplno se projevila v roce 2009, i když to byl jen začátek. V důsledku finanční 

recese, se společnosti snažily omezit své náklady, a to především osobní náklady, 

snižovaly počty zaměstnanců. Krizová opatření přijala většina společností, a to bez ohledu 

na to, zda se jich finanční krize přímo dotýkala. Trh nabídky zcela nestačil poptávce po 

práci. V roce 2010 se nesl v duchu rostoucí tendence nezaměstnanosti. Bohužel ani 

prognóza na rok 2011 není příliš příznivá a odhaduje nárůst nezaměstnanosti nad 10 %. 

 

2.4. Platební bilance 

 „Platební bilance vyjadřuje ekonomické transakce subjektů dané země se zahraničím 

během určitého období (zpravidla jeden kalendářní rok) a zachycuje mezinárodní pohyb 

statků, služeb výrobních faktorů, pohledávek a závazků.  
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Zpravidla bývá rozlišována: tržní platební bilance a účetní platební bilance. 

 „Platební bilance posuzuje vnější ekonomické rovnováhy na makroekonomické 

úrovni. Slouží k zachycení a monitorování všech mezinárodních obchodních a finančních 

transakcí institucí a obyvatel dané země. Je to ukazatel vnější výkonnosti, charakteru jejího 

rozvoje i o zaměření a úspěšnosti prováděné hospodářské politiky. Platební bilanci 

můžeme posuzovat z pohledu vertikálního a horizontálního. Z horizontálního pohledu se 

platební bilance skládá z těchto položek: běžný účet, kapitálový účet, finanční účet, saldo 

chyb a opomenutí, kurzové rozdíly a měnový účet.  

Z pohledu vertikální struktury se jedná o položky, které jsou rozděleny do dvou skupin. 

Debetní a kreditní, týkající se exportu a importu, podle toho co znamenají v pohledu 

výdaje nebo příjmu finančních prostředků.“ [2] 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                           [6] 

Tabulka 1 Vývoj platební bilance ČR v letech 2000 – 2009 (v mil. Kč) 

 

 
2000 2001 2002 2003 2004 

Běžný účet -104 877,1 -124 478,3 -136 378,1 -160 614,6 -147 455,7 

Kapitálový 

účet 
-198,2 -330,7 -119,4 -82,2 -14 186,5 

Finanční účet 148 046,6 172 849,9 347 827,4 157 093,5 177 312 

Chyby a 

opomenutí 
-113 78,5 19 112,1 56 15,1 16 506,7 -8 887,6 

Změna deviz. 

rezerv 
-31 592,8 -67 153 -216 945 -12 903,4 -6 782,2 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Běžný účet 
-39 826,1 -77 193,8 -113 077,2 -22 891,8 -37 019,3 

Kapitálový 

účet 
4 689,3 8 467 19 568,8 30 378,8 40 954,9 

Finanční účet 
154 767,4 92 417,9 125 803,9 59 049,7 95 126,30 

Chyby a 

opomenutí 
-26 779 -21 604,3 -1 6629 -26 425,4 -38 415,4 

Změna deviz. 

rezerv 
-92 851,6 -2 074,4 -15 666,5 -40 111,30 -60 646,5 
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 Finanční účet je již upraven o změny devizových rezerv, jejichž znaménko -, 

znamená v platební bilanci nárůst finančního účtu. Data uvedená v jednotlivých 

sloupečcích znázorňují roky a jsou kumulovanými součty jednotlivých měsíců v daném 

roce. 

 I když je běžný účet v deficitu po celé sledované období, hlavní jeho složka obchodní 

bilance, která je tvořena vývozem a dovozem, je od roku 2005 již v kladných hodnotách. 

Z toho vyplývá, že Česká republika je silně proexportně orientovaná. 

 Kapitálový účet se již od roku 2005 pohybuje také v kladných hodnotách. Tento fakt 

je ovlivněn především příjmy ze strukturálních fondů Evropské unie. Výdajová strana 

kapitálového účtu je spojena především s obchodováním nehmotných statků, jako jsou 

patenty, licence, ochranné známky a emisní povolenky.  

 

Tabulka 2 Běžný účet ČR v letech 2000 - 2009 (v mil. Kč)                                                                                                                                       
          

 

         [6]    
 

 Finanční účet je tvořen přímými investicemi, portfoliovými investicemi, finančními 

deriváty a ostatními investicemi. Přímé investice se sledují jak v zahraničí, tak zároveň 

zahraniční v tuzemsku. Finanční účet kladný, díky celkovým přímým investicím. 

Důvodem přílivu zahraničního kapitálu je zejména strategická poloha ČR. V roce 2008 je 

velmi výrazný propad přímých zahraničních investic, který je přikládán vlivu finanční 

krize. 

 

 
2000 2001 2002 2003 2004 

Vývoz 1 121 099 1 269 634 1 254 394 1 370 930 1 722 657 

Dovoz 1 241 924 1 386 319 1 325 717 1 440 723 1 736 041 

Obchodní bilance -120 825 -116 685 -71 323 -69 793 -13 384 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Vývoz 1 868 586 2 144 006 2 479 233,8 2 473 735,5 2 131 338,7 

Dovoz 1 809 216 2 075 793 2 358 616,9 2 371 013,1 1 950 784,9 

Obchodní bilance 59 370 68 213 120 616,9 102 722,4 180 553,8 
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Tabulka 3 Finanční účet ČR v letech 2000 - 2009 (v mil. Kč) 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    

                                                                                                                                           [6]    

 

Obrázek 3 Zahraniční obchod v letech 2000 – 2009 (v mld. Kč) 

 

 
                                                                                                                                             [7]    
          

 Tento obrázek jsem uvedla především pro verifikaci s tabulkou 2, s daty, které uvádí 

Česká národní banka. Z tohoto obrázku je velmi názorně patrné, že od roku 2005 je Česká 

republika proexportní.  

„Obrat zahraničního obchodu v roce 2009 zaznamenal poprvé v historii České 

republiky výrazný propad. V porovnání s rokem 2008 se obrat zahraničního obchodu snížil 

o 15,8 %, tj. o 769,5 mld. Kč (v roce 2008 proti roku 2007 se zvýšil o 0,2 %), a to vlivem 

meziročního poklesu vývozu a zejména pak dovozu. Ke snížení obratu zahraničního 

obchodu (podstatně však mírnějšímu) došlo ještě v roce 2002 (meziročně o 2,8 %, z toho 

klesl vývoz o 1,0 % a dovoz o 4,3 %). Hodnota obratu zahraničního obchodu se tak v roce 

2009 vrátila přibližně na úroveň, resp. byla ještě poněkud nižší, kterou dosáhla v roce 

2006. Saldo zahraničního obchodu skončilo v roce 2009 nejvyšším přebytkem (152,0 mld. 

Kč) od roku 2005, kdy zahraniční obchod poprvé od vzniku České republiky vykázal 

 

 
2000 2001 2002 2003 2004 

Finanční účet 116 453,8 105 959,9 130 882,4 144 190,1 170 529,8 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Finanční účet 61 915,8 90 343,5 110 137,40 18 938,4 34 479,8 
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kladné saldo, které bylo charakteristické pro všechny následující roky. V porovnání s 

rokem 2005 byl ale v roce 2009 přebytek obchodní bilance téměř čtyřikrát vyšší a proti 

roku 2008 vzrostl na více jak dvojnásobek.“ [7] 

Předchozí významné ukazatele makroekonomického vývoje znázorňuje takzvaný 

Kaldorův magický čtyřúhelník, někdy uváděn také jako diamant. Tento graf představuje 

tzv. optimum, a zároveň hlavní cíle fiskální politiky, i když jsou některé v rozporu, např. 

míra nezaměstnanosti a míra inflace. Z tohoto důvodu není možné dosáhnout optima všech 

těchto ukazatelů zároveň. Centrální banka, jakožto státní instituce, musí zvolit určité 

priority. Hodnoty, které jsou zaznamenány v grafu, jsou zvoleny záměrně. 

 

2.5. Magický čtyřúhelník 

 

Graf 4 Magický čtyřúhelník 
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 Optimum meziročního růstu reálného produktu se rovná třem procentům, pro 

průměrnou roční míru nezaměstnanosti platí pět procent a pro průměrnou roční míru 

inflace dvě procenta. Počátek platební bilance je posunutý na ose x a je roven nule, jelikož 

platební bilance má být vyrovnaná. Dále se budu podrobněji zabývat vztahy mezi 

jednotlivými ukazateli. Růst reálného hrubého domácího produktu bude mít za následek 

pokles míry nezaměstnanosti a naopak. Vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou inflace 

jsem popsala již v kapitole výše, Phillipsova křivka. Obecně lze říci, že klesající míra 

nezaměstnanosti je doprovázena rostoucí inflací (viz. také inflační spirála). 

S ekonomickým růstem poroste současně míra inflace. Z tohoto vztahu vyplývá, že 

dlouhodobý ekonomický růst není příznivý pro vývoj inflace. Zároveň nestabilní inflace 

není příliš příznivým ukazatelem pro ekonomiku. Také proto dochází ze strany České 

národní banky k tzv. cílování inflace. 

 Magický čtyřúhelník jistě nepředstavuje podrobnou ekonomickou analýzu, ale je 

důležitým a názorným přehledem daných makroekonomických ukazatelů. Každá země si 

musí zvolit svůj cíl a nástroj, aby bylo dosaženo úspěšného a žádoucího vývoje 

ekonomiky.
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3. ANALÝZA ZDROJŮ FINANČNÍ NESTABILITY 

 Pro vytvoření analýzy zdrojů finanční nestability považuji za nezbytné definovat 

určité pojmy.  

 Česká národní banka definuje finanční stabilitu jako: „Situaci, kdy finanční systém 

plní své funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí 

vývoj ekonomiky jako celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům. Péče 

o finanční stabilitu je definována v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance. K 

narušení finanční stability může docházet jak v důsledku procesů uvnitř finančního 

sektoru, vedoucích ke vzniku zranitelných míst, tak vlivem silných šoků. Zdrojem těchto 

šoků mohou být mimo jiné vnější prostředí, domácí makroekonomický vývoj, vývoj u 

hlavních dlužníků a věřitelů finančních institucí, hospodářské politiky nebo změny v 

institucionálním prostředí. Případná interakce zranitelných míst a šoků může vést ke 

kolapsu systémově významných finančních institucí a narušení funkcí finančního systému 

při zajištění finančního zprostředkování a platebního styku. V krajním případě může nastat 

finanční krize s nepříznivými dopady na ekonomiku.“ [8] 

 Pojem zdroje finanční nestability bych spíše specifikovala jako určité změny, které 

vedou k finanční nestabilitě. Jedná se o změny jak makroekonomických, tak 

mikroekonomických ukazatelů. Důležité makroekonomické ukazatele a jejich vývoj ve 

sledovaném období jsem již popsala v předchozí kapitole. V této kapitole je mým cílem 

interpretovat významné ukazatele, které jsou součástí obecné finanční analýzy. Dále 

budou označeny jako indikátory finanční stability. Cílem mé práce je sledovat dané 

veličiny, vyhodnotit je a analyzovat. Nemohu svou práci nazvat jako fundamentální 

analýzu, jelikož nedílnou součástí zhodnocených informací je prognózování budoucího 

vývoje. Myslím si, že prognózování, tato náročná vědní disciplína, je již svěřena 

odborníkům v České národní bance. V závěru této kapitoly bych chtěla interpretovat snahu 

ČNB o zavedení jednotného ukazatele, nazvaného index bankovní stability. Tato 

výzkumná metoda je sice ještě v „počátcích“, ale již dnes má významnou vypovídací 

schopnost. 

 „Jedna věc je jistá. Vlastníci velkého kapitálu jsou relativně dobře chráněni před 

úpadkem prostřednictvím širokého spektra investičních pojistek a nezřídka se mohou 

obrátit na vládu, aby je vytáhla z potíží. Mají rovněž bezpočet příležitostí přenést náklady 

na ty, kteří stojí na nižším stupni ekonomického žebříčku. Většina ztrát tedy dopadne na 
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drobné investory, dělníky, spotřebitele a ekonomiky třetího světa. Konečným výsledkem 

bude stejně jako v případě podobných takových otřesů v minulosti zvýšená ekonomická a 

finanční koncentrace finančního sektoru, a to jak na národní, tak i na globální úrovni.“ [9] 

 „V reakci na finanční krize ve světě v 80. a zejména 90. letech dvacátého století 

přistoupily národní i mezinárodní instituce k intenzivnějšímu monitorování zdraví 

finančního systému. Pro hodnocení stability finančního systému se v analytické praxi užívá 

široká škála nástrojů. Patří mezi ně především analýza kvantitativních ukazatelů zdraví a 

stability finančního systému včetně prováděných zátěžových testů. Tyto ukazatele se snaží 

pokrýt problematiku finanční stability jako systémového jevu a týkají se tak nejen 

finančních institucí a trhů, ale i reálného vládního sektoru jako hlavních dlužníků 

finančních institucí a též finanční infrastruktury.“ [10] 

 Z hlediska stupně důležitosti indikátorů finanční stability jsou významné 

především pro bankovní instituce, které jsou hlavním pilířem ve finančním systému. 

 

3.1. Bankovní systém České republiky 

 Hlavním cílem této práce je mapovat především postavení České republiky během 

krize a po krizi. Český bankovní systém se vyznačuje především svou konzervativní 

politikou, která má velmi pozitivní vliv na bankovnictví jako celek. 

 Již ve své bakalářské práci „Bankovní instituce a jejich produkty pro studenty“ 

uvádím, že český bankovní systém je dvoustupňový. První stupeň představuje Česká 

národní banka a druhý komerční banky. Hlavními úkoly centrální banky je vykonávat 

dohled nad bankovním sektorem a zajistit stabilitu země. „ČNB, jako banka státu, vede 

účty státního rozpočtu, poskytuje státu důležité údaje o plnění příjmové a výdajové strany 

státního rozpočtu. Vede též účty dalších státních institucí a úřadů např. účty finančních 

úřadů a soudů. V souladu se zásadami nezávislosti nesmí poskytovat úvěr státu ani dalším 

subjektům, které jsou propojeny na veřejné rozpočty.“ [11] 

 „Obchodní banky jsou podnikatelskými subjekty a podnikají za účelem dosažení 

zisku. Jejich základní činností je získávání a kumulování dočasně volných peněžních 

prostředků, které formou úvěru dává k dispozici a nastavením úroku zhodnocuje. Tímto 

způsobem umožňuje pohyb peněz v ekonomice a zprostředkovává využití dočasně volných 

zdrojů. Tyto služby reguluje stát. Banka proto pro svoji činnost potřebuje bankovní 

licenci.“ [12] 
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3.2. Indikátory finanční stability bank 

 Kapitálová přiměřenost 

 Kvalita aktiv 

 Rentabilita 

 Likvidita 

 

3.2.1. Kapitálová přiměřenost  

 Kapitálová přiměřenost představuje pro banku minimální výši kapitálu, kterou musí 

vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů udržovat. Zvyšování kapitálu představuje 

pro klienty menší riziko. Vyjadřuje určitou stabilitu banky, ovšem nadměrná výše kapitálu, 

je nepříznivým ukazatelem pro banku. Mohla by totiž tyto finance zhodnotit jiným 

způsobem.  

 V zákoně o bankách ukládá ČNB udržovat kapitálovou přiměřenost 8 %. 

100*
C)  B (A požadavek  kapitálový

3)Tier   2Tier   1(Tier  kapitál celkový
KP

                                                        [13] 

Vzorec je uveden podle Basel II. 

A kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia,  

B kapitálový požadavek k tržnímu riziku, 

C kapitálový požadavek k operačnímu riziku, 

O odčitatelné položky, 

Tier 1 – vlastní kapitál, Tier 2 – dodatkový kapitál, Tier 3 -  využitý kapitál.                  [13]             

                                                                                                                                            

Tabulka 4 Kapitálová přiměřenost bank ČR v letech 2007 – 2009 (v %) 

Rok 2007 2008 2009 

Tier 1, v mil. Kč 190 429 219 859 237 595 

Tier 2, v mil. Kč 31 149 32 105 37 954 

Odčitatelné položky, mil. Kč 9 617 21 112 10 813 

Kapitál celkem, v mil. Kč 211 961 230 852 264 736 

Kapitálové požadavky celkem, v mil Kč 146 814 149 874 150 050 

Rizikově vážená aktiva (RVA), v mil. Kč 1 835 175 1 873 425 1 875 625 

Kapitálová přiměřenost  11,55 % 12,32 % 14,11 % 

                                                                                                                                           [14]    



Eliška Válková: Analýza finanční stability ČR 

2011 20 

Rizikově vážená aktiva vypočteme jako: „Kapitálové požadavky (v mil. CZK) x 12,5.“                                                                                                                                                         

                                            [15]    

Rizikově vážená aktiva, dle názvu patrné, obsahují již rizikovou váhu. Potom výše 

uvedený vzorec můžeme psát: 

 

100*
RVA

celkem kapitál
KP

 

Rok 2007 

100*
1835175

211961
KP

               KP=11,55 % 

Rok 2008 

100*
1873425

230852
KP

               KP=12,32 % 

Rok 2009 

100*
1875625

264736
KP

               KP=14,11 % 

 

 Kapitál celkem, zde jsou zahrnuty položky Tier 1,2 včetně odčitatelných položek. 

Tier 3 není po dobu sledování v českém bankovním sektoru využíván. Kapitálové 

požadavky se skládají z položek: kapitálové požadavky k úvěrovým rizikům, k tržním 

rizikům, operačním a ostatním rizikům. 

 

3.2.2. Kvalita aktiv 

 Kvalita aktiv představuje míru úvěrového rizika. Riziková aktiva jsou spojena 

s aktivitami klientů, které jsou přenášeny do bankovních institucí. Vždy platilo, že vyšší 

výnos znamená vyšší riziko. Příkladem toho je současná krize v USA, která zamořila tzv. 

toxická aktiva, krytá nemovitostmi.  

 

100*
úvery celkové

úvery ohrozené
aktiv Kvalita

                                                                                [10] 
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Tabulka 5 Vyjádření podílu úvěrů se selháním v letech 2007 - 2009 (v %) 

Rok 2007 2008 2009 

Úvěry klienti celkem, v mil. Kč 1 850 932 2 100 740 2 123 254 

Úvěry se selháním za klienty v invest.portf., v mil. Kč 51 275 68 701 114 035 

Kvalita aktiv vyjádření podílu úvěrů se selháním 2,78 % 3,28 % 5,38 % 

 

                                                                                                                                           [14]             

 Úvěry se selháním za klienty v investičním portfoliu jsou takové úvěry, které klienti 

nemohou z finančních důvodů splácet a pro banku nejsou solventními partnery. 

 

Rok 2007 

100*
932 850 1

275 51
A Kvalita               Kvalita A=2,78 % 

Rok 2008 

100*
740 100 2

701 68
A Kvalita               Kvalita A=3,28 % 

Rok 2009 

100*
123254 2

114035
A Kvalita                 Kvalita A=5,38 %        

 

3.2.3. Rentabilita  

„Ukazatelé rentability podniku zachycují jeho schopnost produkovat zisk a 

zhodnocovat tím kapitál do podniku vložený. Příslušné vstupní informace lze získat 

z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Obecně je rentabilita vyjadřována jako poměr zisku a 

vloženého kapitálu. Vzhledem k různým způsobům vymezení vloženého kapitálu se 

nejčastěji používají dva nejvýznamnější ukazatele: ROA a ROE.“ [16] 

 

 

ROA – rentabilita aktiv  

aktiva prumerna

zisk čistý
ROA                                                                                                    [17]         
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ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

kapitál vlastní

zisk čistý
ROE                                                                                                        [16]                                                                                                                                                  

 

Tabulka 6 Vybrané položky rozvahy, výkazu zisku a ztrát ČNB 

Rok 2007 2008 2009 

Vlastní kapitál = Tier 1, v mil. Kč 182 823 218 801 244 184 

Celková aktiva, v mil. Kč 3 750 649 4 044 477 4 094 756 

Průměrná aktiva, v mil. Kč 3 498 210 3 897 563 4 069 617 

Čistý zisk, v mil. Kč 46 987 45 705 59 979 

ROA 1,33 % 1,00 % 1,59 % 

ROE 25,70 % 20,89 % 24,66 % 

    

                                                                                                                                    [14] [18]          
 

Průměrná aktiva vypočteme ze vztahu: 

   

2

období konci na stavobdobí poc.  stav
aktiva Prumerna                                             [17]             

 

Rentabilita aktiv 

Rok 2007 

100*
498210 3

46987
ROA        ROA = 1,34 %          

Rok 2008 

100*
3897563

45705
ROA         ROA = 1,17 % 

Rok 2009 

100*
4069617

59979
ROA          ROA = 1,47 %                                                                                                                                                                                           

 

ROA neboli ukazatel návratnosti aktiv nám umožňuje zjistit, do jaké míry je 

hospodaření bank efektivní. 
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Tabulka 7 Hodnocení ukazatele ROA (v %) 

 

                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               [17] 

Z vypočtených údajů a výše uvedené tabulky je patrné, že rentabilita  aktiv (ROA) 

je v roce 2008 dobrá. V letech 2007 a 2009 dokonce velmi dobrá. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rok 2007 

100*
182823

46987
ROE           ROE = 25,70 % 

Rok 2008 

100*
218801

45705
ROE          ROE = 20,89 % 

Rok 2009 

100*
244184

59740
ROE          ROE = 24, 66 % 

 

3.2.4. Likvidita 

 „Z hlediska finančního řízení je likvidita obecně brána jako schopnost jednotlivých 

aktiv podniku přeměnit se na peníze, přičemž se apriorně předpokládá, že takto získané 

finanční prostředky zajistí solventnost podniku. Tedy schopnost úhrady dluhů 

v okamžik jejich splatnosti. Podmínkou solventnosti je, aby podnik měl část svých aktiv 

vázaných ve formě, jíž může platit, tedy ve formě peněz nebo alespoň ve formě pohotově 

měnitelné v peníze. Předpokladem solventnosti je tedy likvidita, okamžitá platební 

schopnost. Jednotlivé složky aktiv podniku mají různou dobu likvidnosti, tedy 

přeměnitelnosti na peníze. Nejlikvidnější jsou samotné peníze v hotovosti nebo na běžných 

účtech, nejméně likvidní jsou stálá aktiva.“ [16] 

Hodnoty ROA, v % Návratnost aktiv 

< 0,75 slabá 

0,75 – 1,00 pod standardem 

1,00 – 1,25 dobrá 

1,25 – 1,75 velmi dobrá 

> 1,75 excelentní 
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 Podle stupně likvidních prostředků rozlišujeme tři druhy: rychlou likviditu, někdy též 

nazývanou pokladní, běžnou likviditu a celkovou likviditu. 

 Pro bankovní účely je likvidita významným ukazatelem rezervy proti 

případným likvidním problémům. 

 

Tabulka 8 Vybrané položky rozvahy ČNB v letech 2007 – 2009 (v mil. Kč) 

Rok 2007 2008 2009 

Rychle likvidní aktiva celkem 899 035 932 672 1 036 245 

-pohledávky vůči centrálním bankám 308 104 311 451 384 779 

- pohledávky vůči úvěrovým institucím 

splatné na požádání 
42 646 77 325 33 078 

- pokladní hotovost 36 418 39 805 39636 

- dluhopisy vydané centrálními bankami 31 806 0 0 

- dluhopisy vydané vládními institucemi 480 061 504 091 578 752 

Aktiva celkem 3 750 649 4 044 477 4 094 756 

Vklady klientů 2 459 891 2 597 133 2 727 999 

Rychle likvidní aktiva/celková aktiva 23,97 % 23, 06 % 25,30 % 

Rychle likvidní aktiva/vklady klientů 36,54 % 35,91 % 37,98 % 

                                                                                                                                    [14] [18]       

                                                                                                                                      

Ukazatelé likvidity  

 

1. Rychle likvidní aktiva/celková aktiva                                                                        [18]       

 

Rok 2007 

100*
3750649

899035
L             L = 23,97 % 

Rok 2008 

100*
4044477

932672
L             L = 23,06 % 

Rok 2009 

100*
4094756

1036245
L             L = 25,30 % 
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2. Rychle likvidní aktiva/vklady klientů                                                                        [18]       

 

Rok 2007 

100*
2459891

899035
L          L = 36, 54 % 

Rok 2008 

100*
2597133

932672
L             L = 35,91 % 

Rok 2009 

100*
2727999

1036245
L             L = 37,98 % 

 

 

3.2.5. Shrnutí uvedených ukazatelů 

 Kapitálová přiměřenost patří mezi základní nástroje českého bankovnictví. 

Teoreticky lze říci, že je to poměr kapitálu k rizikům. Kapitálová přiměřenost se dá 

sledovat u jakéhokoliv subjektu, význam má však tehdy, pokud podnik používá ve velké 

míře cizí zdroje. Banka si tím vytváří dostatečné množství finančních prostředků před 

případnými riziky, které plynou z její činnosti. České bankovnictví, dle výkazů ČNB, se 

jeví velmi stabilně. Ve sledovaném období kapitálová přiměřenost v procentuálním 

vyjádření roste. Vývoj příznivé situace je přikládán zvýšením vlastního kapitálu Tier 1. 

 Kvalita aktiv představuje další významný ukazatel. Znázorňuje úvěry, které 

věřitelé nemohou splácet na celkových úvěrech. Výpočty v rozmezí 2,78 % až 4,97 % 

nejsou značně vysoké, ale evidentní vzrůstající tendence je znatelná. Bohužel tato tendence 

nadále pokračovala i v následujícím roce 2010, kdy podíl úvěrů se selháním činil na 

celkových úvěrech cca 6 %. Tento negativní fakt se podílí na zvýšeném úvěrovém riziku a 

zvýšené tvorbě opravných položek. V důsledku těchto negativních informací přijaly 

bankovní instituce zvýšená opatření v prověřování bonity klientů.  

Rentabilita, ukazatelé rentabilita aktiv a rentabilita vlastního kapitálu. Rentabilita 

aktiv nám říká, do jaké míry se daří subjektu z dostupných aktiv produkovat zisk. 

Rentabilita vlastního kapitálu představuje, kolik korun zisku připadá na jednu korunu 

vlastního kapitálu. Jak již bylo v předchozím odstavci uvedeno, české banky se snažily 

především o zvýšení vlastního kapitálu. Bohužel banky zaznamenaly mírný propad těchto 



Eliška Válková: Analýza finanční stability ČR 

2011 26 

ukazatelů na přelomu roku 2007 – 2008. Tento fakt je spojován s obecnou nedůvěrou 

v době celosvětové krize. V konkrétním případě se jedná o pokles zisku. V roce 2009 je u 

obou ukazatelů tempo růstu pozvolné.  

I přes celosvětovou krizi na finančních trzích, likvidita českého bankovního 

systému vykazuje dostatek likvidních prostředků. Jde především o snahu zvýšení rychle 

likvidních aktiv, pro pokrytí nepředvídatelných událostí a dostát tak svým krátkodobým 

závazkům (např. hromadné výběry vkladatelů ze svých účtů). Obecně by rychle likvidní 

aktiva vůči krátkodobým závazkům neměla klesnout pod 20 %. České banky v době krize i 

po krizi vykazovaly dostatek těchto prostředků. 

 

3.3. Index bankovní stability 

 „V poslední době se v publikacích některých centrálních bank objevily snahy o 

konstrukci indikátoru, který by měl vypovídat o dosažené úrovni stability finančního 

systému v dané zemi. Vzhledem ke komplexní povaze finančního systému a existenci 

mnoha vazeb mezi účastníky finančních trhů, nefinanční sektory a finančními institucemi 

jde o náročný úkol. Dosavadní pokusy lze chápat jako předběžné testování alternativních 

směrů při konstrukci takového indikátoru, nikoli jako přijaté standardy na mezinárodní 

úrovni.“ [10] 

 „Obrázky 4 a 5 ukazují průběh dílčích ukazatelů v letech 1997 – 2006. Všechny 

ukazatele byly převedeny tak, že jejich růst znamená zlepšení a pokles zhoršení. Hodnota 

ukazatele v kladných oblastech znamená, že ukazatel je nad historickým průměrem 

(spočtený z let 1997 – 2006), v záporných oblastech pak pod historickým průměrem. 

Obrázky indikují, že ke zlepšení došlo v průběhu posledních cca 4 - 5 let v oblasti kvality 

aktiv, ziskovosti a likvidity, naopak určité zhoršení ve smyslu poklesu dílčího ukazatele 

zaznamenává kapitálová přiměřenost a úrokové riziko. Vývoj měnového rizika je poměrně 

volatilní, s přestávkami se však pohybuje kolem historického průměru v zásadě vyrovnané 

měnové pozice.“ [10] 
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Obrázek 4 a 5 Dílčí ukazatele stability bankovního sektoru 

[10]                                                                                                                                               

Obrázek 6 Index bankovní stability 

 

                                                                                                                                                        

                                              [10] 

 „Určitý pokles indexu bankovní stability v období 2002 – 2007 lze vysvětlit jako 

kombinaci poklesu kapitálové přiměřenosti, likvidity a nárůstu úrokového rizika při 

nezměněné kvalitě aktiv a ziskovosti. Tento vývoj celkového i dílčích ukazatelů je do 

značné míry důsledkem úvěrové expanze v situaci nízkých úrokových sazeb v posledních 

letech. Nárůst úvěrů váže více kapitálu k rizikově váženým aktivům a snižuje tak 

kapitálovou přiměřenost. Pokles indexu lze interpretovat jako návrat k průměrným 

hodnotám v situaci úvěrového růstu. Pokles též může odrážet nižší potřebu „polštářů“ proti 

možným rizikům v prostředí zvýšené finanční ekonomické stability. Přesto může současný 

vývoj indexu signalizovat určitá rizika pro budoucí vývoj. Pokud by měla úvěrová expanze 

pokračovat obdobným tempem jako v předchozích třech letech, budou banky nuceny 

posílit kapitálovou přiměřenost a snížit časovou nerovnováhu aktiv a pasiv 
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s předpokládaným využitím úrokových derivátů a dalších nástrojů. V případě zvýšení 

úrokových sazeb mohou banky ohrožovat nesplácené úvěry.“ [10] 

 Závěrem této kapitoly bych chtěla podotknout, že nechci ve své práci interpretovat 

pouze odborníky z České národní banky. Výše uvedený index mě natolik zaujal, že jsem se 

rozhodla ho uvést ve své práci. Závěrečnou interpretací jsem chtěla ukázat, že při 

hodnocení finanční stability či nestability je využíváno řady kvantitativních ukazatelů a 

různých metod způsobu hodnocení. V současné době zatím neexistuje jednotný index 

bankovní stability. Každá země k tomuto hodnocení přistupuje individuálně. 
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4. VLIV FINANČNÍ KRIZE NA STABILITU ZEMĚ 

V historii nejen českého národa, ale i celosvětové historii je známo několik případů 

proběhlých krizí, které měly za následek ohrožení stability země. K tomu, aby byly 

popsány důsledky těchto krizí, je nutno znát jejich příčiny.  

 

4.1. Situace v USA 

Obecně k nedávno proběhlé krizi v USA lze říci, že tato situace má počátek, jak 

z makroekonomického, tak i mikroekonomického hlediska. Především finanční systém 

selhal při správné alokaci zdrojů, dále k tomu přispěly nízké úrokové sazby, nadměrná 

spotřeba hypotečních úvěrů a v neposlední řadě přesměrování investic do trhu 

s nemovitostmi. Nejprve to byla hypoteční krize, která následně odstartovala finanční krizi, 

a ta se projevila jako krize v reálné ekonomice.  

I přes snahu americké centrální banky zabránit rozšíření finanční paniky 

doprovázenou propadem hodnoty akciových podílů, trh s cennými papíry v září 2007 

zkolaboval. Byla to především nedůvěra bankovních institucí, která se světem šířila 

závratnou rychlostí. „Nicméně přes snahu napumpovat do systému peníze, a vzkřísit tak 

elementární funkce kreditního trhu, se ekonomika ocitla v pasti likvidity, která se 

projevovala hromaděním hotovosti a neochotou poskytovat mezibankovní půjčky, na které 

se pohlíželo jako na příliš rizikové.“ [9] 

 

4.2. Situace v ČR  

 Krize, která ovlivnila celý svět, se v ČR projevila, ale ne v pravém slova smyslu jako 

v jiných evropských zemích (Island, Irsko či Řecko). Pozitivním úkazem je uzavřenost 

českého bankovnictví v podobě vlastní měny. Dalším faktem je, že Česká republika měla 

účast na „toxických aktivech“ pouze minimální (ČNB uvádí 1 %). České bankovnictví si 

svou krizi prodělalo již v letech 1999 – 2000, kdy došlo ke strukturálním změnám. Jednalo 

se o  pročištění a konsolidaci bankovního systému, vyvedením špatných aktiv.  

 „Globální finanční krize způsobila, že světová ekonomika prošla v roce 2009 

nečekaně silnou recesí. Jejím základem je nejen obnovená důvěra privátního sektoru, ale 

také razantní podpůrná opatření hospodářských politik. I když Česká republika finanční 

krizí přímo zasažena nebyla, dopadům globálních šoků se vyhnout nemohla. Český 
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finanční systém zůstal v průběhu krize stabilní, je schopen nadále čelit negativním 

sekundárním dopadům doznívající krize.“ [19] 

 Hlavním rizikovým scénářem pro českou ekonomiku v letech 2010 – 2011 je 

obnovení recese u největších obchodních partnerů. Tento scénář by mohl nastat zejména 

v souvislosti se zhoršenou dostupností úvěrů. Mezi další faktory by mohly patřit narůstající 

počty úvěrů se selháním (v roce 2010 evidovala ČNB již 6 % těchto úvěrů). Dále 

nepříznivě se vyvíjející situace na trhu práce (počátek roku 2011 nezaměstnanost činí 10 

%), a v neposlední řadě pokles ekonomické aktivity. Pokles HDP je výrazný v roce 2009, 

který je znázorněn v grafu 1. Nepříznivý vliv bude mít i pomalý reálný růst v západních 

ekonomikách.  

 Impulsem, který rozhýbal recesi v České republice, byl export. I když situace v ČR 

nebyla natolik vážná, bohužel se dotkla našich zahraničních sousedů. Jednalo se především 

o Německo a Slovensko, kde situace byla mnohem složitější. Pokles exportu znamená 

prudký pokles zahraniční poptávky. Konjunktura exportu dosáhla svého maxima v letech 

2007 a 2008, poté nastal prudký pokles. Mnohé společnosti, které jsou závislé na exportu, 

se dostaly do potíží. Především automobilový průmysl, sklářský průmysl a také textilní. 

V případě automobilového průmyslu nastala pozitivní změna v roce 2009, kdy Německo 

zavedlo tzv. šrotovné. Mladoboleslavská Škoda Auto, díky této podpoře německé vlády, 

zvýšila produkci a obrat.   

 V roce 2008 se hrubý domácí produkt také ocitl v záporných hodnotách. Ten je také 

závislý na vývoji exportu. Recese ovlivnila ekonomiku jako celek vůbec. Všechny 

ukazatele, které jsem zkoumala ve své práci, jsou navzájem provázány. Změna jednoho 

ukazatele ovlivní, ať už přímo či nepřímo, ukazatel druhý.  

 

4.3. Dluh k HDP 

Ve své práci považuji za nezbytně nutné se zmínit se o dluhu k HDP. 

 „Při posuzování stability v ekonomice není možné sledovat jediný ukazatel, kterým 

je veřejný dluh v poměru k HDP. Je potřeba dívat se na další doplňkové ukazatele, 

jako je nerovnováha ekonomiky. Příliš vysoké deficity obchodní bilance nebo běžného 

účtu mohou vést ke kolísání kurzu koruny, což potom při vysokém poměru zahraničního 

dluhu, ať už státu nebo soukromých subjektů, může vést k tomu, že se najednou mohou 
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půjčky prodražovat a mohou vést k destabilizaci finanční situace vlády, firem, domácností 

a zkrátka všech subjektů, které mají zahraniční dluhy.“ [20]    

Graf 5 Státní dluh k HDP (v %) 
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                                                                                                              [21]                 

 Z uvedeného grafu je patrné, že státní dluh vůči HDP ve sledovaném období 

skokově roste. Dle ekonoma Marka: „Z pohledu vlády je také důležité, jaká je struktura 

věřitelů. Pokud jsou dominantní zejména domácí investoři, tak dluhy nemusí být problém. 

Příkladem je Japonsko. To má dluh přes 200 procent HDP, ale přesto není vnímáno jako 

nestabilní země. Má čtvrtou nejvyšší ratingovou známku, což je něco, kam můžeme jen s 

obdivem hledět. Naopak jsou země, které mohou mít výrazně nižší dluh a větší problémy. 

Třeba řecký dluh je oproti Japonsku poloviční, ale většinu drží zahraniční investoři a proto 

je citlivost na vývoj fiskální politiky v Řecku daleko větší než v Japonsku. V ČR je nemalá 

část státního dluhu držena zahraničními institucemi, proto si nemůžeme dovolit vystoupat 

na 100 nebo 200 procent HDP, ale musíme být opatrní už při úrovni 40 procent.“[20]    

 Závěrem této kapitoly lze říci, že nezáleží na velikosti dluhu k HDP, protože i malý 

dluh může znamenat velké problémy.      

 

4.4. Finanční stabilita 

 „Současná krize nám ukazuje, že finanční stabilita hraje zásadní úlohu ve finančním 

systému a ekonomice jako celku. S rostoucím počtem finančních institucí, které v 

současnosti působí v jedné či více zemích nebo světadílech, nabývá globální finanční 

stabilita stále většího významu. K ochraně finančního systému a k zajištění finanční 
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stability je třeba určit hlavní zdroje rizik a slabých míst a o těchto rizicích musí být 

informovány všechny příslušné strany jako finanční instituce a orgány dohledu.“ [22] 

 

4.4.1. Finanční stabilita v rámci EU 

 „Institucionální rámec finanční stability v EU je založen na dvou prvcích: krizová 

prevence a řízení a řešení krize. Evropská centrální banka se společně s Eurosystémem 

podílí na obou prvních, a to především prostřednictvím hodnocení finanční stability.“ [22] 

Znázornění krizových opatření představuje následující obrázek. 

Obrázek 7 Krizová prevence, řízení a řešení krize v rámci EU 

 

                                                                                                                                           [22] 

  

 Finanční krize může bankám způsobit rozsáhlé škody, které spočívají ve vynaložení 

nemalých nákladů. Společnost se snaží tyto náklady eliminovat třemi základními 

preventivními krizovými opatřeními. Jde o regulaci, dohled a hodnocení finanční stability. 

Regulace a dohled spočívá v dodržování a kontrole pravidel, které jsou závazně stanoveny 

pro členské státy EU. Každá země EU přistupuje individuálně k hodnocení finanční 

stability. Toto hodnocení vykonávají centrální banky. ČNB hodnotí finanční stabilitu ČR 

různými metodami, např. tzv. zátěžovým testováním stability finančního sektoru.  Pokud 

dojde k narušení stability finančního sektoru, musí jednotlivé orgány státní správy učinit 

takové kroky, které povedou k řízení a následnému řešení krize.     
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5. ZÁVĚR 

 Příčin nedávno proběhlé krize je několik, stejně tak jako cest, jak z krize.  Spíše se 

jedná o souhrn několika příčin a to: špatné měnové politiky, nedostatečného bankovního 

dohledu a regulace, vývoje cen nemovitostí na trhu, špatného ratingové ohodnocení, 

nafouknutí spekulativní bubliny a v neposlední řadě bankovní paniky.  

 Výsledkem zjištění mé diplomové práce je, že český bankovní systém prodělal 

pouze recesi, ve srovnání s ostatními státy Evropské unie. Český bankovní systém je 

dostatečně silný, především díky svému konzervativnímu přístupu. Česká národní banka se 

úlohy dozorce bankovního systému zhostila velmi zodpovědně. Zavedla intenzivní 

monitoring finančního trhu České republiky, který okamžitě vyhodnocuje potencionální 

rizika. Jedná se především o zátěžové testování bankovního systému a simulace krizových 

situací. Dalším zjištěním je, že český finanční systém je dostatečně stabilní vůči případným 

šokům. V době krize byl bankovní systém připraven a dostatečně vybaven prostředky: 

kapitálové přiměřenosti, dostatečné likvidity a kvalitních aktiv. V otázce čistého zisku byl 

mírný pokles v roce 2008, v roce 2009 byl znatelný nárůst. Ukazatelé rentability, byly 

značně ovlivněny navýšením vlastního kapitálu bank. 

 Ve své práci jsem dále zjistila, že vstupní branou recese pro Českou republiku byl 

export. Díky své příznivé poloze je ČR závislá na zahraničním obchodu. Pokles 

zahraničního obchodu, respektive exportu, je znatelný v roce 2009. Jedná se především o 

naše zahraniční partnery. Tato skutečnost se projevila i poklesem HDP a růstem 

nezaměstnanosti. Nezaměstnanost byla částečně také ovlivněna celosvětovou 

nezaměstnaností, domů se vraceli občané, kteří přišli o zaměstnání v zahraničí (viz. Irsko 

či Německo). 

 Dále jsem zjistila, že nezaměstnanost ovlivnila nepříznivě vývoj platební solvence 

domácností. Svědčí o tom nárůst úvěrů v selhání. Bohužel tento trend se do budoucnosti 

dotkne všech segmentů úvěrového trhu.  

 V roce 2009 a 2010 Česká národní banka snížila své úrokové sazby na historické 

minimum, aby podpořila úvěrový trh. 

V současné době na sekundárním trhu převládá bankovní nedůvěra, proto banky 

zpřísnily pravidla pro poskytování nových úvěrů. Tato skutečnost se může projevit v menší 

poptávce po úvěrech nebo zvýšeném počtu neschválených žádostí o úvěr.  
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 Prognostika vývoje české ekonomiky je taková, že růst ekonomické aktivity bude 

spíše pozvolný. Tato skutečnost se projeví i ve finančním systému.   

V závěru doporučuji zabývat se otázkou prevence. Tím nesouhlasím s tvrzením, že 

prevence je dostatečný lék, který předchází krizi. Spíše souhlasím s určitou připraveností 

bankovního systému vůči šokům, tak jak se toto „zlaté pravidlo“ osvědčilo v případě České 

republiky.    

Závěrem mé diplomové práce bych chtěla zmínit ještě jednu úvahu. O krizích 

všeobecně toho bylo nasáno již mnoho. Otázkou však zůstává, jaké ponaučení si z těchto 

historických událostí odneseme do budoucnosti.  
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Příloha 3 Vývoj úrokových sazeb ČNB v letech 2001 – 2010 (v %) 

Stav k Repo 

sazba 

Diskontní 

sazba 

Lombardní 

sazba 

PMR 

7. 5. 2010 0,75 0,25 1,75 2,00 

17. 12. 2009 1,00 0,25 2,00 2,00 

7. 8. 2009 1,25 0,25 2,25 2,00 

7. 5. 2009 1,50 0,50 2,50 2,00 

6. 2. 2009 1,75 0,75 2,75 2,00 

17. 12. 2008 2,25 1,25 3,25 2,00 

7. 11. 2008 2,75 1,75 3,75 2,00 

8. 8. 2008 3,50 2,50 4,50 2,00 

8. 2. 2008 3,75 2,75 4,75 2,00 

29. 11. 2007 3,50 2,50 4,50 2,00 

30. 8. 2007 3,25 2,25 4,25 2,00 

26. 7. 2007 3,00 2,00 4,00 2,00 

31. 5. 2007 2,75 1,75 3,75 2,00 

29. 9. 2006 2,50 1,50 3,50 2,00 

28. 7. 2006 2,25 1,25 3,25 2,00 

31. 10. 2005 2,00 1,00 3,00 2,00 

29. 4. 2005 1,75 0,75 2,75 2,00 

1. 4. 2005 2,00 1,00 3,00 2,00 

28. 1. 2005 2,25 1,25 3,25 2,00 

27. 8. 2004 2,50 1,50 3,50 2,00 

25. 6. 2004 2,25 1,25 3,25 2,00 

1. 8. 2003 2,00 1,00 3,00 2,00 

26. 6. 2003 2,25 1,25 3,25 2,00 

31. 1. 2003 2,50 1,50 3,50 2,00 

1. 11. 2002 2,75 1,75 3,75 2,00 

26. 7. 2002 3,00 2,00 4,00 2,00 

26. 4. 2002 3,75 2,75 4,75 2,00 

1. 2. 2002 4,25 3,25 5,25 2,00 

22. 1. 2002 4,50 3,50 5,50 2,00 

30. 11. 2001 4,75 3,75 5,75 2,00 

27. 7. 2001 5,25 4,25 6,25 2,00 

 

 

 


