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Abstrakt 

 Dizertační práce je zaměřena na úvěrový trh v České republice. Konkrétně se 

práce zaměřuje na tři veličiny trhu úvěrů, jimiž jsou úroková sazba, bonita a zajištění 

úvěrů. Cílem dizertační práce je konstruovat teoretický model trhu úvěrů 

a identifikovat, jak v České republice ovlivňují vývoj úvěrového trhu ekonomické 

a finanční veličiny, úroková sazba, bonita a zajištění úvěrů. Analýza je prováděna za 

období let 2002 až 2011. Teoretická část je deskripcí vývoje úvěrového trhu ve 

zkoumaném období, popisem českého bankovního sektoru, ekonomického prostředí, ve 

kterém tuzemské banky působí a současné legislativy, jež se zkoumané problematiky 

úzce dotýká. Následuje rozbor vybraných teoretických modelů světových autorů a jejich 

pohledů na úvěrový trh a konstrukce vlastního teoretického modelu trhu úvěrů se třemi 

faktory. V empirické části práce je stěžejně užito panelové regrese a jiných 

ekonometrických výpočtů. Je identifikován statisticky významný pozitivní vliv růstu 

úrokové sazby na růst objemu poskytnutých úvěrů. Dále není prokázán negativní vztah 

mezi změnou úrokové sazby a změnou bonity vybraných průmyslových odvětví. Práce 

ukazuje na rozdílnost úvěrové politiky zajištění větší banky oproti dvěma bankám 

menším, co do bilanční sumy.  Zajištění úvěrů je v procesu úvěrování českých bank 

podstatnou veličinou a měl by mu být věnován mnohem větší prostor. Data za zajištění 

úvěrů by měla být dle autorova doporučení zveřejňována Českou národní bankou a celý 

proces evidence by měl být standardizován dle současné legislativy. 
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Abstract 

 Dissertation thesis has focused on the Czech credit market. The study has 

concretely focused on three credit market dimensions, interest rates on loans, 

creditworthiness or the bonity and credit collateral. The aim of dissertation thesis is to 

construct theoretical model of the credit market and identify how the Czech credit 

market development is affected by selected economic and financial variables. These 

variables are interest rate on loans, creditworthiness and loan’s collateral. Our 

estimation period is from 2002 to 2011. Theoretical part has focused on the Czech credit 

market development in our estimating period, the role of the Czech banking sector in 

the Czech economy and the description of the Czech legislative norms and the credit 

market regulation. This part has also focused on selected theoretical models made by 

foreign authors and their view on the credit market problematic. Then we have 

analogically constructed the credit market model with three parameters. In empirical 

part of the thesis it is major used panel regression and other econometrical calculations. 

Statistically significant positive impact of the interest rate on loans’ growth rate to the 

growth rate of loans granted has been identified in this study. Even negative impact of 

selected branches creditworthiness change to the change of the interest rate on loans has 

not been identified. We could have seen some differences in collateral policy of the 

larger Czech bank against two smaller banks. The author argues that the credit collateral 

may be significant variable of the credit market and we should pay more attention on 

that in future. Due to results of this study its author recommends the Czech National 

Bank to collect and public the data in this area. The process of collecting the collateral 

data should be standardized due to the Czech legislation in force. 
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Úvod 

Česká republika je charakteristická bankovně orientovaným typem finančního 

systému, což v jednoduchosti znamená, že hlavní úlohu při financování firem 

a domácností plní komerční banky prostřednictvím poskytování úvěrů. Od ukončení 

privatizace českých bank procházel tuzemský úvěrový trh obdobím renesance. Narůstal 

jak objem poskytovaných úvěrů, tak se utužovala pravidla a zásady pro úvěrování. Toto 

růstové období utlumily až dopady globální finanční krize na ekonomiku ČR. Sledovat 

vztahy vybraných veličin úvěrového trhu v ČR je tedy velmi aktuální. Těmito 

veličinami jsou úroková sazba, bonita a zajištění úvěrů. 

Motivace dizertační práce je velmi obsáhlá. Úvěrový trh v podmínkách ČR plní 

zásadní úlohu při zprostředkování financování celé ekonomiky. Je důležité se zabývat 

danou problematikou v širším kontextu. Úroková sazba jako cena úvěru je pro účely 

analýzy úvěrového trhu nedostačující. Je zapotřebí postupně vyjádřit význam rozpětí 

mezi reprezentativní tržní úrokovou sazbou a úrokovou sazbou z poskytnutých úvěrů. 

Bonita klienta je sice individuální záležitostí. Zde je však chápána a vyjádřena v makro-

měřítku jako bonita jednotlivých průmyslových odvětví. Konečně pak problematika 

zajištění úvěrů, která dodnes není nijak veřejně publikována, protože neexistuje platná 

směrnice, standardizující pravidla pro takovou evidenci. Možný dopad fungování 

úvěrového trhu na reálnou ekonomiku je stěžejní pro celkový přínos dizertační práce. Je 

třeba zvážit i některá zjevná či skrytá rizika, na která upozorňuje ČR nadnárodní 

organizace, jakou je Mezinárodní měnový fond (IMF, 2012). 

Cílem dizertační práce je konstruovat teoretický model trhu úvěrů 

a identifikovat, jak v České republice ovlivňují vývoj úvěrového trhu ekonomické 

a finanční veličiny, úroková sazba, bonita a zajištění úvěrů. Analýza je prováděna za 

období let 2002 až 2011. 

Úroková sazba vyjadřuje základ ceny cizího financování formou úvěru. Slovo 

základ je důležité, protože pro české banky je charakteristický rovněž vysoký podíl 

bankovních poplatků na celkových výnosech. Tyto platby se vztahují k poskytovaným 

službám, úvěry nevyjímaje, kdy banky vážou na úvěrování své další produkty a tím 

zvyšují vlastní výnosy (zejména vedení platebního styku a jeho cena). Úroková sazba 

přesto zůstává základním vyjádřením bankou individuálně stanovené ceny úvěru pro 

dlužníka a na úvěrovém trhu tak plní funkci ocenění bankou vnímané výše rizika 

z úvěrového kontraktu. Bonita klienta je jedním z faktorů, na jejichž základě se stanoví 
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individuální cena úvěru v podobě úrokové sazby. Jedná se prakticky o vyhodnocení 

finančního zdraví žadatele o úvěr, následného přiřazení ratingové známky a posouzení 

rizikovosti úvěrového obchodu pro banku. Bonita plní na úvěrovém trhu úlohu 

kvantifikace rizika při poskytování úvěrů. Platí zde pravidlo, že s vyšším rizikem roste 

cena, tedy úroková sazba (pro banku výnos z realizace takové transakce). Výše zajištění 

úvěru je pak další z vybraných veličin, na něž má vliv právě rizikovost, a jak ze 

současných studií vyplývá1, ovlivňuje i výslednou cenu úvěru. Na trhu úvěrů plní 

zajištění funkci sloužící ke krytí rizika plynoucího z poskytování úvěrů. Proto je jeho 

výše úzce spjata s tvorbou opravných položek banky, vytvářeným k ohroženým úvěrům. 

V dizertační práci je tak zároveň věnována značná míra pozornosti ohroženým úvěrům 

dle kategorizace České národní banky. 

Vodová (2009) ve své dizertační práci řeší pomocí ekonometrického aparátu 

nabídkovou, i poptávkovou stranu trhu úvěrů v ČR a s její prací je v textu proto dále 

pracováno. Vysvětlila řadu veličin, kterými se tak již není nutné zabývat. Její práce 

detailně popisuje členění českého úvěrového trhu, úvěrovou aktivitu bank v ČR, do 

hloubky se zabývá problematikou asymetrie informací na trhu úvěrů, a rovněž 

metodami nerovnováhy na českém úvěrovém trhu. Její analýza je pojata z pohledu 

makroekonomických veličin ve vazbě na interní data a indikátory českých bank.  

Současná dizertační práce je rozhodně přínosem do zkoumané problematiky, protože 

zmíněné studie nezkoumají vztah třech vybraných veličin, úrokové sazby, bonity 

a zajištění na českém trhu úvěrů. 

Ke splnění cíle dizertační práce poslouží rovněž vyhodnocení následujících 

hypotéz: 

• Úroková sazba plní klíčovou funkci při střetu nabídky a poptávky na trhu úvěrů 

v ČR. 

• Čím je úroková sazba nižší, tím více úvěrů je poskytováno. 

• Problematiku bonity lze zobecnit z individuálního pohledu na dílčí subjekty 

úvěrového trhu v ČR, průmyslová odvětví. 

• Bonita je na českém úvěrovém trhu klíčová pro stanovení výše úrokové sazby. 

• Na českém úvěrovém trhu se poskytují zajištěné úvěry ve větší míře než úvěry 

nezajištěné. 

• Zajištění plní na trhu úvěrů v ČR klíčovou funkci při střetu nabídky a poptávky. 
                                                           
1 Barbar a Bosi (2010), Benmelech a Bergman (2009), Fabri a Menichini (2010), Niinimäki (2011). 
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• Zajištění tvoří významnou složku při krytí rizika poskytování úvěrů v ČR. 

Dizertační práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola se zabývá popisem 

finančního systému v ČR, rolí tuzemských bank, regulací českého úvěrového trhu, ale 

zejména deskripcí vývoje trhu úvěrů ve sledovaném období. V první kapitole je 

pozornost věnována také hlubšímu pochopení motivace psaní celé dizertační práce. 

Druhá kapitola je přehledem dosavadního stavu poznání. Je rozdělena do tří podkapitol, 

kdy jsou rozebrány vybrané teoretické a následně empirické studie a součástí je 

i problematika asymetrie informací. Ve třetí kapitole je pak na základě poznatků 

kapitoly předchozí konstruován vlastní teoretický model trhu úvěrů se třemi faktory. 

Čtvrtá kapitola obsahuje popis dat a užité metodologie pro empirickou část. V páté 

kapitole je popsaná metodologie aplikována na unikátní datový soubor. Interpretovány 

jsou zde zejména výsledky ekonometrických odhadů a výstupy panelových regresních 

modelů. Šestá kapitola je shrnutím dosažených výsledků, kdy jsou vyhodnoceny 

stanovené hypotézy a následně vyvozena možná doporučení pro český bankovní sektor. 
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1 Úvěrový trh v České republice 

První kapitola se zabývá popisem finančního systému a role, kterou sehrává 

komerční bankovnictví v ekonomice České republiky. Dále bude pozornost zaměřena 

na deskripci vývoje českého úvěrového trhu a komparaci jeho vybraných oblastí, 

kterými jsou vývoj objemu poskytnutých úvěrů dle časového hlediska a jejich 

kategorizace dle České národní banky. Rovněž popisujeme současnou platnou 

legislativu, která se zkoumané problematiky dotýká. Prostřednictvím první kapitoly tak 

bude hlouběji vysvětlena motivace celé dizertační práce, aktuálnost a důležitost 

problematiky úvěrového trhu. 

1.1 Finanční systém a role bankovního sektoru 
Finanční systémy se v různých zemích liší. Podle toho, zda klíčové funkce 

finančního systému jsou plněny hlavně trhy nebo institucemi, členíme systém na  

M-systém (market-based) a B-systém (bank-based). Odlišnosti v typech finančních 

systémů vyvstávají jak v oblasti komerčního bankovnictví, funkcích kapitálového trhu, 

tak v oblastech legislativních. Zatímco v tržně orientovaném finančním systému hraje 

významnou úlohu při financování kapitálový trh, v případě bankovně orientovaného 

systému tomu vždy tak není. Mezi těmito dvěma systémy je nutno rozlišovat. V České 

republice a typu finančního systému orientovaného na komerční bankovnictví a jeho 

služby, je financování prostřednictvím bankovních úvěrů typické. Je to tedy český 

úvěrový trh a tuzemské banky, mající klíčovou úlohu zprostředkování při poskytování 

cizích finančních zdrojů firmám a domácnostem právě skrze úvěry.  

Řepková a Heryán (2010) komparují finanční systémy Německa a Velké 

Británie, kdy se na základě vybraných ukazatelů, jako je např. podíl celkových 

poskytnutých úvěrů na HDP, přiklánějí k typům finančního systému daných zemí. 

Rozdíly mezi B-systémem a M-systémem popisuje četná literatura. Empirická deskripce 

vybraných zdrojů a literatury je rovněž součástí jejich práce. V případě deskripce typu 

finančního systému zde bude postupováno obdobně. Budou zde využity podobné 

ukazatele pro český trh. 

Graf 1 znázorňuje podíl poskytnutých úvěrů v CZK a cizí měně nefinančním 

institucím (NFI) a domácnostem na sezónně očištěný HDP ve stálých cenách roku 2005. 

Úvěry NFI jsou v grafu členěny dle časového hlediska. Úvěry domácnostem jsou 

členěny na spotřební úvěry a úvěry sloužící k financování bydlení. Co se týče 
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podnikatelských úvěrů, můžeme sledovat rostoucí trend, kdy z počátečního podílu 

úvěrů NFI na HDP ve výši 75 % vzrostla hodnota na 93 %. Je to způsobeno zejména 

nárůstem podílu dlouhodobých úvěrů NFI na HDP po celé sledované období. Z grafu je 

však patrná také jiná skutečnost. Poměr dlouhodobých úvěrů NFI poprvé převýšil 

poměr krátkodobých úvěrů na HDP ke konci roku 2006. Od konce roku 2008 je pak 

tento jev již permanentní. Také poměr úvěrů domácnostem na HDP zaznamenává 

rostoucí trend. Ve sledovaném období je patrný zejména „boom“ v oblasti úvěrů na 

bydlení, kdy se z hodnoty 13 % dostáváme až na hodnotu 87 % zatížení na HDP.2  

Graf 1: Podíl poskytnutých úvěrů na HDP v České republice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování ze statistické databáze ČNB 

Úvěry nejsou jediným způsobem financování společností. Ty mohou emitovat 

cenné papíry a získávat tak finanční prostředky prostřednictvím finančního trhu. Jedná 

se o úpis veřejně obchodovatelných akcií, jakožto majetnických cenných papírů, které 

jsou nabídnuty investorům a jsou součástí vlastního kapitálu společností. Další externí 

forma financování je možná prostřednictvím emise dlužnických cenných papírů, které 

jsou pak součástí cizích zdrojů společností. Volba emise vybraných druhů cenných 

papírů záleží na mnoha faktorech (optimalizace kapitálové struktury společností, 

nákladovost, práva investorů).3 Na grafu 2 vidíme, že formy financování společností 

                                                           
2 Dle údajů ze statistické databáze ČNB docházelo k recesi pouze od posledního čtvrtletí roku 2008 do 
druhého čtvrtletí 2009, poté také k mírné recesi v posledních dvou a prvním čtvrtletí let 2011, 2012. 
3 Více se problematikou zdrojů financování zabývá Růčková a Roubíčková (2012). 
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odlišné od úvěrů v ČR nedosahují takových hodnot, jako tomu bylo při podílu právě 

úvěrů na HDP ve stálých cenách. V případě akcií je hodnota tržní kapitalizace na nižší 

úrovni od roku 2008. I přes skutečnost, že akcie pouhých 15 společností jsou veřejně 

obchodovány na Burze cenných papírů Praha lze pozorovat, že hodnota dluhopisů je 

z hlediska poměru k HDP takřka zanedbatelná. Navíc pro rok 2007 nebyla data pro 

nemajetkové cenné papíry vyjma finančních derivátů z databáze ECB dostupná. 

Celkově můžeme shrnout, že ve sledovaném období se razantně zvýšila role 

tuzemských bank pro financování ekonomiky ČR a byla jednoznačně potvrzena 

existence bankovně orientovaného finančního systému. 

Graf 2: Podíl tržní kapitalizace akcií a firemních obligací na HDP  

 

Zdroj: Vlastní zpracování ze statistických databází ECB, Eurostat a ČNB 

1.2 Vývoj úvěrového trhu v ČR během let 2002 – 2011 
Předmětem zkoumání dizertační práce je úvěrový trh v České republice. Bude 

zkoumán jako celek, a to i přes fakt, že užitá data v empirické části pocházejí 

z jednotlivých průmyslových odvětví úvěrového trhu. Pozornost bude věnována 

zejména aspektům úvěrového trhu, jako jsou špatné úvěry, jejich klasifikace, zajištění 

poskytnutých úvěrů, bonita a platební morálka dlužníků. Nejprve je však nutno popsat 

zkoumanou problematiku z hlediska platné legislativy. 

1.2.1 Regulace úvěrového trhu 

 Jelikož jsou banky a financování formou úvěrů pro českou ekonomiku zásadní, 

podléhá bankovnictví celé řadě regulatorních opatření, z nichž se mnohá týkají právě 
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poskytování úvěrů. Poslední legislativní úpravou, která se významně dotknula celého 

finančního trhu v ČR, byl zákon č. 57/2006 Sb. o změně zákonů v souvislosti se 

sjednocením dohledu nad finančním trhem, jenž nabyl účinnosti 1. dubna 2006. 

V současnosti je tak dohled nad finančním trhem integrován pod jedinou instituci, 

kterou je Česká národní banka. 

Důvody pro integraci dohledu nad finančním trhem byly zejména tyto: 

• zvýšení průhlednosti systému regulace a dohledu, 

• omezení překrývání kompetencí mezi orgány dohledu a tzv. „šedými zónami“, 

• efektivnější monitoring finančního trhu, 

• prohloubení výkonu konsolidovaného dohledu nad propojenými finančními 

skupinami (tzv. finančními konglomeráty), 

• větší transparentnost a zjednodušení legislativy, sjednocení dozoru při 

postihování negativních jevů souvisejících například s praním peněz, 

tzv. tunelováním, omezováním možností zneužívání informací a postavení na 

trhu apod., 

• uplatňování stejných kritérií ve vztahu k různým finančním institucím, 

• využívání společné provozní infrastruktury a tím i snižování nákladů.4 

Konkrétně se jedná o část třetí, Změna zákona o České národní bance, kde je v bodě 29 

jasně vymezeno, které instituce nově spadají pod dohled ČNB.5 Dohled je tak 

vykonáván stručně nad těmito institucemi: 

a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrovými družstvy 

a nad bezpečným fungováním bankovního systému, 

b) obchodníky a emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, investičními 

fondy a jinými osobami podnikajícími na kapitálovém trhu, 

c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy, 

d) bezpečným, efektivním a spolehlivým fungováním platebních systémů.6 

Dohled nad finančním trhem ze strany ČNB stručně zahrnuje: 

a) rozhodování o žádostech udílení licencí, povolení a předchozích souhlasů, 

b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, 

                                                           
4 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 57/2006 Sb. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu 
nad finančním trhem, část 3. Důvody pro integraci dozorů. 
5 Bod 29 zákona č. 57/2006 Sb. tak upravuje § 44 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění 
pozdějších předpisů. 
6 Zákon č. 57/2006 Sb., část třetí, bod 29, odst. 1. 
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c) kontrolu dodržování zákonů a vyhlášek ČNB, 

d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu a jejich vymáhání, 

e) ukládání opatření k nápravě a sankcí, 

f) řízení o správních deliktech a přestupcích.7 

 Dalším významným opatřením je kategorizace úvěrů do jednotlivých 

klasifikačních kategorií. Legislativně řeší kategorizaci úvěrů vyhláška ČNB č. 123/2007 

Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev 

a obchodníků s cennými papíry, konkrétně část šestá, hlava II, díl 1, 2, § 194 – 205.8 

Předmětem kategorizace jsou dle vyhlášky pohledávky vzniklé z výkonu činnosti 

vyplývající z oprávnění k činnosti (pohledávky z finanční činnosti). Nejedná se však 

o pohledávky z držení cenných papírů, pohledávky z držení finančních derivátů 

a pohledávky z jiné než finanční činnosti. Zejména jsou tedy předmětem kategorizace 

poskytnuté úvěry, pohledávky z finančního leasingu, pohledávky z vkladu, ze záruky, 

z akreditivu, pohledávky z faktoringu apod. 

 Dvě základní kategorie pohledávek jsou pohledávky bez selhání dlužníka 

(standardní, sledované) a ohrožené, pohledávky se selháním dlužníka (nestandardní, 

pochybné, ztrátové), přičemž selhání dlužníka je upraveno stejnou vyhláškou, § 49. 

 Za standardní se považuje pohledávka, která není po splatnosti déle než 30 dnů, 

splátky jistiny jsou řádně hrazeny a žádná z pohledávek nebyla z důvodu zhoršení 

finanční situace dlužníka restrukturalizována v posledních dvou letech. U takové 

pohledávky není třeba pochybovat o jejím splacení a banka nemusí použít zajištění 

k úvěru. 

 Sledované se považují pohledávky, které jsou spláceny s dílčími problémy, 

avšak žádná není po splatnosti déle než 90 dnů a v posledních šesti měsících nedošlo 

z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka k jejich restrukturalizaci. Rovněž 

u sledovaných pohledávek není předpoklad pro jejich úplné nesplacení a přistoupení 

k použití zajištění. 

 Jako nestandardní pak kategorizujeme pohledávky, jejichž částečné splacení je 

vysoce pravděpodobné, banka již však může přistoupit k částečnému použití zajištění. 

Jedná se o pohledávky, kdy dochází k problémovému splácení jistiny, ale žádná z nich 

                                                           
7 Zákon č. 57/2006 Sb., část třetí, bod 29, odst. 2. 
8 Vodová (2009) uvádí § 190 – 205, je však třeba si uvědomit, že vyhláška byla od její práce 
novelizována. 
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není po splatnosti déle než 180 dnů. U nestandardních pohledávek je jejich úplné 

splacení s ohledem na finanční situaci dlužníka nejisté. 

 Jako pochybné pohledávky kategorizujeme aktiva banky, jejichž částečné 

splacení je ještě možné a pravděpodobné, banka již ale s velkou pravděpodobností 

přistoupí k použití zajištění. Splátky jistiny jsou hrazeny problémově, přičemž žádná 

z těchto pohledávek není po splatnosti déle než 360 dnů. U pochybných pohledávek je 

jejich úplné splacení s ohledem na finanční situaci dlužníka vysoce nepravděpodobné. 

 Za ztrátové považujeme pohledávky banky, jejichž úplné splacení je prakticky 

nemožné, bude splacena pouze malá část a banka přistoupí k použití zajištění takových 

pohledávek. Ztrátové pohledávky jsou po splatnosti déle než 360 dnů. Ztrátovou se 

rovněž rozumí pohledávka, kdy na dlužníkův majetek byl vyhlášen konkurs. 

U ztrátových pohledávek je jejich úplné splacení s ohledem na finanční situaci dlužníka 

nemožné. 

 Pokud banka má za stejným dlužníkem více pohledávek a nějaká z nich je 

zařazena do nižší kategorie, musí tak učinit i u zbylých pohledávek. Pokud některá 

z pohledávek naplňuje kritéria pro zařazení do více kategorií, je zařazena vždy do horší 

kategorie. Kontrolu zařazení pohledávek do správných kategorií provádí banka 

zpravidla nejméně jedenkrát za čtvrtletí. Následnou úpravu ocenění může banka provést 

jak na základě existence objektivního důkazu, tak na základě indikátoru budoucího 

snížení očekávaných peněžních toků (vyšší nezaměstnanost nebo nepříznivé podmínky 

v odvětví dlužníka, snížení cen nemovitostí). Pokud banka upravenou část 

znehodnocení pohledávky neodepíše, vytváří se k ní opravná položka. 

 Metody pro výpočet výše ztráty ze znehodnocení se využívají tři. Jedná se 

o diskontování budoucích peněžních toků za pomocí efektivní úrokové míry až do 

splatnosti pohledávek, dále pak o použití koeficientů k daným kategoriím a využití 

statistických modelů. Koeficienty výše opravných položek pro dané kategorie jsou 

následující: 

a) 0,01 v případě sledovaných pohledávek, 

b) 0,20 v případě nestandardních pohledávek, 

c) 0,50 pro pochybné, 

d) 1,00 pro ztrátové pohledávky. 
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1.2.2 Základní vývojové tendence 

Na grafu 3 lze pozorovat, že jsou to rostoucí úvěry v mil. CZK, co zvyšuje 

nárůst hodnoty jejich podílu na HDP. Také při rozdělení z hlediska jejich splatnosti 

vidíme, že enormní nárůst zaznamenávají skutečně dlouhodobé úvěry se splatností delší 

než pět let. Objem poskytnutých krátkodobých a střednědobých úvěrů se ve sledovaném 

období prakticky nezměnil.  

Graf 3: Vývoj poskytnutých úvěrů dle jejich splatnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z časových řad ARAD, statistické databáze ČNB 

Graf 4 ilustruje vývoj čtyř vybraných úvěrových kategorií dle klasifikace ČNB. 

Můžeme sledovat, že z hlediska výše objemu úvěrů jsou hned za sledovanými úvěry 

ztrátové úvěry. Tento fakt je možné argumentovat tím, že banky raději nekvalitní 

kontrakty postoupí do kategorie ztrátových úvěrů a vycházejí ze skutečně reálné situace 

dlužníka než by spekulovaly na splacení klasifikovaných úvěrů zařazených do kategorií 

pohledávek nestandardních a pochybných. Je zřejmý nárůst ztrátových úvěrů od konce 

roku 2008, který pokračuje až dodnes. Ztrátové úvěry se dokonce začínají přibližovat 

hodnotě objemu sledovaných úvěrů, které od roku 2010 naopak klesají. Tento jev lze 

argumentovat možným zhoršením kvality kategorizovaných pohledávek, kdy se 

z pohledávek sledovaných přesouvají úvěry do nižších klasifikačních kategorií, zejména 

do kategorie ztrátové úvěry. Úvěrové kvalitě, jejímu poklesu a nárůstu rizika na 

úvěrovém trhu je pozornost proto podrobně věnována ještě v následující podkapitole. 
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Graf 4: Vývoj úv ěrů ve čtyřech klasifikačních kategoriích dle ČNB 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z časových řad ARAD, statistické databáze ČNB 

1.2.3 Kvalita poskytnutých úvěrů 

Heryán (2010a) dokazuje analýzou českého úvěrového trhu, užitím jednoduché 

OLS regrese při měsíční frekvenci dat za období 2004 až 2009, statistickou významnost 

některých vybraných vysvětlujících proměnných, jako jsou např. tempo růstu 

zaměstnanosti, tempo růstu mezd, nebo tempo růstu HDP průmyslového odvětví. 

Vysvětlovaná proměnná v jeho modelu je tempo růstu úvěrů poskytnutých, avšak 

vytváří 3 modely, na základě rozdělení do třech úvěrových odvětví, na úvěry 

spotřebitelské, hypotéční úvěry, a úvěry zpracovatelskému průmyslu. Pozornost je 

v jeho práci věnována rovněž vývoji tempa růstu špatných úvěrů. Na problematiku 

vývoje špatných úvěrů a vytíženost bankovních depozit pro tvorbu úvěrů v EU 

upozorňuje ve své další práci Heryán (2010b). Pozornost je zde nyní věnována 

kategorizaci úvěrů ve všech pěti klasifikačních kategoriích. Poskytnuté úvěry jsou tedy 

děleny na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové. Úvěry jsou 

v jednotlivých kategoriích dále členěny dle splatnosti na krátkodobé (splatnost do 

jednoho roku), střednědobé (splatnost jeden rok až pět let) a dlouhodobé (splatnost pět 

let a více).  
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Graf 5: Podíl standardních úvěrů na celkovém objemu poskytnutých úvěrů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z časových řad ARAD, statistické databáze ČNB 

Na grafu 5 můžeme sledovat podíl standardních úvěrů dle klasifikace ČNB na 

celkovém objemu poskytnutých úvěrů bankami. Vidíme pozitivní jev v nárůstu jejich 

podílu na celkovém objemu poskytnutých úvěrů za sledované období. Při dalším 

členění dle časového hlediska si však můžeme všimnout, že je to způsobeno zejména 

úvěry dlouhodobého charakteru. U zbylých dvou kategorií, úvěrů krátkodobých 

a střednědobých, je trend opačný, proto zde můžeme hovořit o snížení váhy 

krátkodobých a střednědobých úvěrů ve sledovaném období. 

Graf 6: Podíl sledovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých úvěrů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z časových řad ARAD, statistické databáze ČNB 
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Podíl sledovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých úvěrů ilustruje 

graf 6. Vidíme, že trend je v námi sledovaném období klesající ve všech časových 

kategoriích. Čeho si však již zde můžeme všimnout, je nárůst sledovaných úvěrů 

v úvěrovém zatížení z období konce roku 2008, tedy v období, kdy naplno propukla 

globální finanční krize. Podíl dlouhodobých sledovaných úvěrů se ve sledovaném 

období dostává zpět na svou počáteční hodnotu. Celkový pokles zatížení sledovanými 

úvěry je však způsoben klesajícím trendem zbylých dvou časových kategorií, tedy 

úvěrů krátkodobých a střednědobých. 

Graf 7 znázorňuje prakticky totožný trend zatížení úvěrového trhu 

nestandardními úvěry, jako tomu bylo v případě sledovaných úvěrů. Celkové zatížení 

nestandardními úvěry ve sledovaném období klesá. Patrný nárůst zatížení úvěrového 

trhu v období konce roku 2008 je zaznamenán v zatížení dlouhodobými nestandardními 

úvěry, oproti čemuž zbylé dvě kategorie naopak klesají (krátkodobé, střednědobé). Při 

komparaci s grafem 3 je zřejmé, že je tomu tak díky nárůstu úvěrování dlouhodobými 

úvěry, oproti zbylým dvěma kategoriím úvěrů členěných dle časového hlediska. 

Graf 7: Podíl nestandardních úvěrů na celkovém objemu poskytnutých úvěrů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z časových řad ARAD, statistické databáze ČNB 

 Dlouhodobé úvěry NFI, ale i financování bydlení domácností zaznamenaly ve 

sledovaném období markantní nárůst právě v období poznamenaném globální finanční 

krizí (viz graf 1). Od konce roku 2008 pak permanentně převýšily poměr úvěrů 

krátkodobých. Proto můžeme tvrdit, že právě vývoj kvality dlouhodobých úvěrů 

převážně ovlivňuje riziko na českém úvěrovém trhu. 
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Graf 8: Podíl pochybných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých úvěrů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z časových řad ARAD, statistické databáze ČNB 

Na grafu 8 můžeme sledovat obdobný trend, jako na grafech 6, 7. Podíl 

dlouhodobých pochybných úvěrů oproti podílu krátkodobých a střednědobých 

pochybných úvěrů v krizovém období opět vzrůstá. 

Podíl ztrátových úvěrů zaznamenává také nejdříve trend klesající, který se však 

mění na rostoucí v období poznamenaném finanční krizí, jak vidíme na grafu 9. Co je 

ale mnohem závažnější je vývoj podílu dlouhodobých ztrátových úvěrů, který je na 

konci periody na vyšší hodnotě než na jejím počátku. Znamená to nárůst špatných úvěrů 

v České republice, ale z hlediska předešlých informací hlavně zvýšení rizika na českém 

úvěrovém trhu. Kvalita razantně rostoucího dlouhodobého financování bankami 

v České republice je nižší. 

Graf 9: Podíl ztrátových úvěrů na celkovém objemu poskytnutých úvěrů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z časových řad ARAD, statistické databáze ČNB 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

1
.3

.2
0

0
2

1
.9

.2
0

0
2

1
.3

.2
0

0
3

1
.9

.2
0

0
3

1
.3

.2
0

0
4

1
.9

.2
0

0
4

1
.3

.2
0

0
5

1
.9

.2
0

0
5

1
.3

.2
0

0
6

1
.9

.2
0

0
6

1
.3

.2
0

0
7

1
.9

.2
0

0
7

1
.3

.2
0

0
8

1
.9

.2
0

0
8

1
.3

.2
0

0
9

1
.9

.2
0

0
9

1
.3

.2
0

1
0

1
.9

.2
0

1
0

1
.3

.2
0

1
1

1
.9

.2
0

1
1

1
.3

.2
0

1
2

Pochybné úvěry CELKEM Pochybné úvěry krátkodobé

Pochybné úvěry střednědobé Pochybné úvěry dlouhodobé

0%

2%

4%

6%

8%

1
.3

.2
0

0
2

1
.9

.2
0

0
2

1
.3

.2
0

0
3

1
.9

.2
0

0
3

1
.3

.2
0

0
4

1
.9

.2
0

0
4

1
.3

.2
0

0
5

1
.9

.2
0

0
5

1
.3

.2
0

0
6

1
.9

.2
0

0
6

1
.3

.2
0

0
7

1
.9

.2
0

0
7

1
.3

.2
0

0
8

1
.9

.2
0

0
8

1
.3

.2
0

0
9

1
.9

.2
0

0
9

1
.3

.2
0

1
0

1
.9

.2
0

1
0

1
.3

.2
0

1
1

1
.9

.2
0

1
1

1
.3

.2
0

1
2

Ztrátové úvěry CELKEM Ztrátové úvěry krátkodobé

Ztrátové úvěry střednědobé Ztrátové úvěry dlouhodobé



 
 

15

1.2.4 Koncentrace a vlastnická struktura bankovního sektoru 

Členění úvěrového trhu v naší zemi není jednoduché. Lze jej členit z mnoha 

hledisek, například co do sektoru, času, odvětví, druhu (účelu), kategorizace, dlužníka 

(domácnosti, nefinanční podniky), nebo dle skupin bank.9 Dominantní postavení bank 

v případě úvěrování firem a domácností, ale i jejich úloha v případě umisťování úspor, 

jsou zřejmé ze statistické databáze České národní banky, která od roku 2006 provádí 

integrovaný dohled a dozor nad tuzemským finančním sektorem, tedy bankovním 

sektorem, i finančními trhy. Zajímavé je však také sledovat koncentrovanost úvěrového 

trhu, nebo vlastnickou strukturu českého bankovního sektoru. 

Tabulka 1: Tržní podíl pěti největších bank (v %) 

 
Úvěry bank 
mil. CZK  
(100%) 

ČSOB 
Česká  

spořitelna 
Komerční  

banka 
Unicredit 

GE 
Money  
Bank 

Tržní  
podíl  
TOP5 

2002 892 371,00 13,58 18,39 17,51 7,78 2,21 59,47 
2003 950 765,90 13,78 20,61 17,96 8,55 2,96 63,85 
2004 1 010 309,30 15,22 22,71 16,87 8,42 3,69 66,91 
2005 1 178 670,40 15,71 20,75 11,86 7,97 4,06 60,35 
2006 1 413 083,50 15,79 20,98 14,43 10,17 4,18 65,55 
2007 1 783 987,60 14,97 21,10 13,88 8,72 4,20 62,87 
2008 2 075 687,50 15,35 19,87 11,10 8,50 4,45 59,26 
2009 2 102 088,40 15,31 20,10 9,66 8,22 5,01 58,29 
2010 2 174 740,00 15,85 19,16 9,62 8,20 5,46 58,29 
2011 2 304 471,10 16,60 19,16 11,33 8,16 5,12 60,37 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat statistické databáze ČNB a výročních zpráv bank 

 Tabulka 1 znázorňuje koncentrovanost českého úvěrového trhu vyjádřenou 

nejjednodušším způsobem jako součet objemů poskytnutých úvěrů vybraných českých 

bank na celkovém objemu bankovních úvěrů v ČR.10 Vidíme, že minoritní podíly pěti 

tuzemských největších bank představují společně majoritní podíl úvěrového trhu 

oscilující kolem hodnoty 60 % českého úvěrového trhu.  

Z tabulky 2 je patrné, že největší české banky jsou většinově vlastněny 

zahraničním kapitálem. U jednotlivých bank můžeme také vidět zemi původu jejich 

mateřské společnosti. Mezinárodní měnový fond (IMF) ve své zprávě z února 2012 

upozorňuje Českou republiku právě na rizika spojená s kapitálovou provázaností 

                                                           
9 Členění dle oficiálního portálu České národní banky, sekce Statistika, časové řady ARAD, Měnová 
a finanční statistika, Bankovní statistika (obchodní banky), Úvěry, Klientské. URL: <www.cnb.cz>. 
10 Vyjádření koncentrovanosti trhu se dále provádí pomocí konstrukce speciálních indexů, např. 
Herfindahl-Hirschman index. 
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českých bank na zahraniční vlastníky.11 Problémy zahraničních bank ve vazbě na 

problematiku corporate governance, ale i problémy samotných ekonomik, se mohou 

promítnout do fungování finančních korporací a tedy, i do celého fungování ekonomiky 

ČR. Pojmem corporate governance jednoduše rozumíme ovládání korporací. Většinou 

se hovoří o správě a řízení korporací. A v nejširším slova smyslu jde o řízení, 

financování, ovládání a chování podnikatelské jednotky. Růčková a Roubíčková (2012) 

také uvádějí, že v podmínkách ČR a univerzálního bankovního systému vystupují banky 

jak v roli věřitele, tak dlužníka, kdy zde investovala celá řada nadnárodních společností, 

jež se tak staly součástí systému. 

Tabulka 2: Většinoví vlastníci největších českých bank 

Česká dceřiná  
banka 

Zahraniční mateřská 
společnost 

Původ mateřské 
společnosti 

Česká spořitelna Erste Group Bank Rakousko 
ČSOB KBC Groep Belgie 

Komerční banka Société Générale Francie 
Uncredit Unicredit Itálie 

GE Money Bank General Electric Company USA 
Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv českých bank 

Heryán a Stavárek (2012) upozorňují na problematiku koncentrovanosti 

tuzemského bankovního sektoru, který je vlastněn zahraničním kapitálem. Mateřské 

banky mají dle nich tři základní nástroje, jak skrze úvěrový trh odvádět finanční 

prostředky z české ekonomiky. Jedná se samozřejmě o výplatu dividend vlastníkům, 

také o realokaci úrokových marží ve prospěch zahraničních mateřských společností, ale 

i o prodej méně kvalitních aktiv českému bankovnímu sektoru za nadhodnocenou cenu. 

V posledním případě se může jednat jak o fúze vybraných bankovních aktiv, sloužící 

k nepřiměřenému synergickému efektu, tak o prodej a následný odpis nekvalitních 

cenných papírů. Dceřiné společnosti tím utrží ztráty na úkor hospodaření zahraničních 

vlastníků, což se může projevit ve vývoji české ekonomiky. 

V opozici jim stojí velmi obsáhlá práce ze strany ČNB od Derviz a Raková 

(2009). Na základě ekonometrických odhadů dochází naopak k závěru, že zahraniční 

mateřské společnosti nemají významný vliv na úrokovou politiku českých dceřiných 

společností. Možným vysvětlením odlišných závěrů je jejich užitá datová základna. 

                                                           
11 Czech Republic – 2012 Article IV Consultation Concluding Statement. Bod 11, [online, 15-7-
2012]. URL: <http://www.imf.org/external/np/ms/2012/022712.htm>. 
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Zatímco Derviz a Raková (2009) vychází ve své práci z měsíční frekvence dat 

předkrizového období od ledna 2005 do června 2008, tak Heryán a Stavárek (2012) ve 

své studii zahrnují rovněž aktuální data z krizového období do roku 2012. Pokud by 

obdobnou práci konstruovali dnes, mohou dojít s velkou pravděpodobností ke zcela 

odlišnému výsledku. 

Dalším aspektem většinového vlastnictví českých bank zahraničním kapitálem je 

možná kauzalita mezi úrokovými sazbami dotyčných zemí. Problematikou kauzality 

úrokových sazeb ve vybraných evropských zemích se zabývají Heryán a Stavárek 

(2010). Zkoumají krátkodobé a dlouhodobé vazby mezi úvěrovými úrokovými sazbami 

dělenými do třech splatnostních kategorií a tržními úrokovými sazbami. Výzkum 

provádějí s daty za Českou republiku a čtyři evropské země, z nichž pocházejí mateřské 

společnosti českého koncentrovaného bankovního sektoru. Docházejí k závěru, že 

v zemích mateřských společností mají úrokové sazby mnohem početnější a těsnější 

příčinnou vazbu, než je tomu v České republice. Korelační matice pak ukazuje na 

prostor pro možné přelévání úrokových marží ze strany dceřiných společností. 
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2 Pohledy na faktory ovlivňující trh úv ěrů 

2.1 Rozbor teoretické literatury 
K teoretické deskripci a analýze trhu úvěrů je nutno přistupovat komplexně. 

Nejprve je nezbytné úvěrový trh zařadit v reálné tržní ekonomice, dále pak popsat 

faktory, které na jeho vývoj mohou mít dopad. Je zřejmé, že v případě úvěrů se jedná 

o půjčování peněžních prostředků. V této kapitole se proto budeme nejdříve zabývat 

právě peněžním trhem, poptávkou, nabídkou, a vymezením peněz peněžními agregáty. 

Bofinger (2001) popisuje tradičně tři základní funkce, které peníze v ekonomice 

plní. Jedná se o funkci platidla a prostředku směny, funkci uchovatele hodnoty a funkci 

účetní jednotky. K úvěrovému trhu se váže zejména první zmíněná funkce peněz. Při 

neexistenci peněz jako platidla by totiž bylo nutno vyměňovat zboží za zboží, barter 

směna. V takovém případě by se o půjčování finančních prostředků nedalo vůbec 

hovořit. Peníze v rámci této funkce ale rovněž vystupují jako transakční prostředek mezi 

centrální bankou a bankami komerčními, mezi komerčními bankami navzájem, mezi 

komerčními bankami a nebankovními ekonomickými subjekty, ale také mezi 

nebankovními subjekty navzájem. Z hlediska monetární politiky se při širší definici 

peněz rozlišují základní peněžní a měnové agregáty.  

Bofinger (2001) konstatuje, že pro transakce mezi posledními dvěma 

kategoriemi ekonomických subjektů jsou využívány pouze peníze v nejužším pojetí. 

Nejužší peněžní agregát M1 zahrnuje na území EU, a tedy i ČR, oběživo a likvidní 

depozita. Komerční banky si však mohou svou likviditu řídit prostřednictvím 

vzájemných krátkodobých výpůjček na peněžním trhu. Peněžní agregát M2 již zahrnuje 

v širším pojetí peněz, včetně agregátu M1, i méně likvidní depozita. Avšak ještě ne 

cenné papíry. Polouček a kol. (2009) do peněžního agregátu M2 zahrnuje šeky vypsané 

na termínová depozita. Jsou v něm tedy obsaženy cenné papíry peněžního trhu. 

V dizertační práci jsou peníze z pohledu úvěrového trhu definovány prostřednictvím 

peněžního agregátu M2, jehož součástí je peněžní agregát M1. Peněžní agregát M3 

zahrnuje v prostředí ČR navíc pouze méně likvidní substituty blízké depozitům. 

Polouček a kol. (2009) rovněž uvádí, že ze struktury tuzemského bankovního sektoru 

vyplývá, že hlavním zdrojem peněžní zásoby agregátu M2 jsou právě bankovní úvěry. 

Poptávku na peněžním trhu tvoří v základním pojetí firmy a domácnosti, proto je 

řeč o užším pojetí peněz, peněžním agregátu M2. Poptávka po penězích souvisí právě 
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s poptávkou po bankovních úvěrech nebankovních subjektů na úvěrovém trhu. Vybraný 

empirický pohled na poptávku po penězích popisuje funkční vztah, kdy je poptávané 

množství peněz závislé na vývoji úrokové sazby, v níž je zohledněna inflace, a vývoji 

reálného HDP (Bofinger, 2001). Nabídku na trhu peněz vytváří centrální banka skrze 

sektor komerčních bank. Má možnost využít základních nástrojů, sloužících 

k monetární restrikci nebo expanzi, kdy dochází k omezení nebo navýšení nabízeného 

množství peněz v ekonomice. Za splnění dvou předpokladů, funkce poptávky po 

penězích je shodná s funkcí poptávky po úvěrech a funkce nabídky peněz je rovněž 

shodná s funkcí nabídky úvěrů, pak konstruuje cenově-teoretický model nabídky peněz, 

tedy i úvěrů (schéma 1). V kvadrantu I. je znázorněn úvěrový trh, odvíjející se od 

vztahu množství úvěrů a ceny v podobě úrokových sazeb úvěrů u komerčních bank. 

Kvadrant II. pak znázorňuje multiplikační funkci úvěrů, kdy je zřejmé, že tempo růstu 

měnové báze je nižší než tempo růstu úvěrů. Další kvadrant III. představuje 

poptávkovou funkci komerčních bank po úvěrech od banky centrální, danou výší 

měnové báze a cenou v podobě úrokových sazeb úvěrů u centrální banky. Poslední 

kvadrant IV. pak znázorňuje kladný korelační vztah mezi úrokovými sazbami centrální 

banky a úrokovými sazbami komerčních bank. 

Schéma 1: Trh peněz (trh úvěrů) 

 

Zdroj: Bofinger (2001, str. 69) 

Na schématu 1 můžeme v opačném směru také sledovat teoretický dopad snížení 

úrokových sazeb centrální bankou na snížení sazeb úvěrů komerčních bank (IV), což 

následně vede ke zvýšení objemu měnové báze (III), na trhu se pohybuje větší množství 
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peněz a to v konečném důsledku vede k monetární expanzi (II) a zvýšení nabídky úvěrů 

(I). Poptávka po penězích je tedy determinována výší úrokových sazeb z úvěrů. Na 

straně nabídky však banky vystupují v roli příjemce ceny z pozice centrální banky a jí 

stanovené krátkodobé úrokové sazby pro krytí nedostatku likvidity bankovního sektoru. 

Peníze jsou v modelu na schématu 1 pojaty v nejužším pojetí peněžního agregátu M1, 

takže do procesu nevstupují výpůjčky na mezibankovním trhu delší než transakce na 

jednu noc. Pokud se jedná o zásahy centrální banky za účelem ovlivnění úvěrového 

trhu, je zřejmé, že banka bude operovat zejména s nástrojem úrokových sazeb. Vývoj 

měnové báze pak závisí na chování komerčních bank. Pokud by naopak chtěla operovat 

za účelem dopadu na měnovou bázi, využije k tomu neúrokových nástrojů (např. tržní 

operace, devizové rezervy).  

Bofinger (2001) ale sám konstatuje, že model v praxi naráží na některé vážné 

nedostatky. Jedná se zejména o neúčinnost změn úrokových sazeb centrálních bank na 

vývoj úrokových sazeb bank komerčních. Dalším negativem je zásah do monetární 

politiky v podobě přijetí společné měny, například eura. Peněžní trh je pak 

determinován úrokovými sazbami Evropské centrální banky, což v konečném důsledku 

zcela jistě nekoresponduje se situací úrokových sazeb úvěrů každé členské země 

měnové unie. Posledním negativem modelu je, že platí pouze v případě, že se současně 

nemění elasticita jednotlivých křivek.  

Komerční banky plní na peněžním trhu úlohu zprostředkovatele. Vystupují jak 

na poptávkové straně v roli dlužníka, tak na straně nabídkové, v roli věřitele. Přijímají 

finanční prostředky od subjektů přebytkových a alokují je mezi subjekty deficitní. 

Z tohoto pohledu se odvíjí prakticky veškerá iniciativa, hospodaření, i politika 

komerčních bank. Při přijímání depozit od ekonomických subjektů, vkládají tyto 

subjekty do bank důvěru, že dostojí veškerým svým závazkům v případě prvním. 

Ve druhém případě se pak jedná o poskytování finančních prostředků formou úvěrů 

takovým firmám a domácnostem, které prokazují pouze minimální, bankami 

akceptovatelnou míru rizika, že svému dlužnickému závazku nedostojí. Základ ceny, 

kterou banky platí svým věřitelům a požadují od svých dlužníků, je stanoven úrokovou 

sazbou (Freixas a Rochet, 2008). Z hlediska ziskovosti banky je jasné, že úrokové sazby 

z aktivních úvěrových obchodů budou vždy na vyšší úrovni než úrokové sazby 

z pasívních depozitních operací. Nicméně, banka nemůže maximalizovat úrokovou 

sazbu z aktivních obchodů, aby tak maximalizovala zisk. Na druhé straně je banka přece 
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jen vázána ochranou finančních prostředků svých klientů, se kterými takto hospodaří, 

proto nemůže s prostředky hospodařit s větší mírou rizika (i když s rizikem roste 

výnos).  

Schéma 2 zobrazuje funkční vztah mezi očekávanými výnosy z poskytnutých 

úvěrů a jejich úrokovou sazbou. Nejedná se o lineárně rostoucí přímku, avšak 

o konkávní křivku. Stiglitz a Weiss (1981) popsali tento vztah, přičemž konstatují, že 

banka se má snažit nalézt optimální úrokovou sazbu, při které je schopna maximalizovat 

očekávané výnosy. Úroková sazba, z níž úrokové výnosy pro banku plynou, je přeci jen 

vyjádřením rizika klienta. Při příliš vysokém riziku, vyjádřeném pomocí úrokové sazby, 

začínají výnosy naopak klesat. Rizikoví klienti nedostojí svým dlužnickým závazkům, 

úvěr nesplatí, a funkční vztah se mění na klesající. Kromě úrokové sazby má ale dle 

Freixas a Rochet (2008) každý úvěrový, věřitelsko-dlužnický vztah další společné 

atributy. Je stanovena celková či maximální výše úvěrového zatížení. Možná je doložka 

v podobě dodatečného úvěrového zajištění požadovaného věřitelem. Na posledním 

místě je pak stanovení investičních rozhodnutí dlužníka, ve kterých je oprávněn 

vypůjčené finanční prostředky užít, tedy účelovost úvěru (zahrnuje rovněž restrikce 

a investiční omezení dlužníka, stanovené bankou).  

Schéma 2: Optimální úroková sazba úvěru 

 

Zdroj: Stiglitz a Weiss (1981, str. 394) 

Stiglitz a Weiss (1981) nebyli první, kdo se mimo jiné zabýval problematikou 

optimální úrokové sazby. Jaffee (1971) se ve své monografii věnuje střetu nabídky 

a poptávky na trhu podnikatelských úvěrů v USA. Konstatuje, že může existovat 

optimální úroková sazba daná trhem při střetu nabídky a poptávky. Optimální úroková 

sazba, kterou popsali následně Stiglitz a Weiss (1981) je ale optimální z pohledu banky. 
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Už Jaffee (1971) dokazuje, že optimální úroková sazba na trhu úvěrů je stanovena 

bankami na vyšší úrovni, než je stanovena trhem, v důsledku maximalizace užitku 

banky. Její chování a stanovení ceny tak přirovnává k chování monopolu. Vychází ze 

zlatého pravidla maximalizace zisku monopolu, mezní náklady se rovnají mezním 

výnosům, kdy pak elasticita poptávkové funkce udává cenu. Banky mají přímý vliv na 

sklon poptávky, proto vystupují v roli cenového tvůrce.  

Ze schématu 3 je patrná platnost faktu popsaného v předchozím odstavci, kdy je 

optimální úroková sazba z úvěrů stanovena na vyšší úrovni, než tržní úroková sazba. 

Křivky P0 až P3 symbolizují iso-ziskové funkce bankovního zisku. Sklon iso-ziskových 

křivek se odvíjí od dvou parametrů. Očekávaný bankovní zisk klesá při překročení horní 

hranice optimálního množství nabízených úvěrů, daného nabídkou SL. Očekávaný zisk 

pak naopak roste skrze úrokovou sazbu při nižším množství nabízených úvěrů, daného 

nabídkou SL. Splnění obou parametrů znamená, že iso-zisková křivka má pozitivní 

sklon v bodech nad úrovní nabídky úvěrů, naopak negativní sklon v bodech pod ní. 

V místě protnutí iso-ziskové křivky s nabídkou úvěrů by měla být funkce zisku 

vertikálního charakteru. Proto je pak optimální úroková sazba stanovena na mnohem 

vyšší úrovni, než sazba daná trhem. Vidíme, že banka, která hospodaří efektivně, 

maximalizuje zisk při nižším množství poskytnutých úvěrů za vyšší cenu. Dle 

Jaffee (1971) takto však banka v roli monopolu podstupuje naopak nižší úvěrové riziko. 

Zastává názor, že pouze bonitní klienti jsou schopni platit vyšší, bankou stanovenou 

úrokovou sazbu. Jedinečný je sklon křivky P0, představující minimální úrokovou sazbu 

při nulovém očekávaném zisku banky. Můžeme sledovat jak dokonale neelastickou 

nabídku úvěrů, tak neexistenci průsečíku nabídky s křivkou P0. Při konstrukci nabídky 

úvěrů komerčními bankami vychází Jaffee (1971) z předchozích studií Hodgman 

(1960), který poprvé argumentoval důležitost výše depozit klienta při credit 

rationingu12, Miller  (1962) definoval optimální úrokovou sazbu na velikost půjčovaného 

úvěru a Freimer a Gordon (1965) optimální výši úvěru při dané úrokové sazbě. 

Všechny zmíněné studie popisují nabídku úvěrů jako rostoucí konkávní křivku.  

                                                           
12 Clemenz (1986) užívá běžnou definici pro credit rationing. Jedná se o situaci na trhu úvěrů, kdy 
poptávka předbíhá nabídku, při přidělování úvěrů tak dochází k převisu poptávky nad nabídkou. Bester 
(1985) jej definuje jako situaci, kdy někteří žadatelé na úvěr dosáhnou, jiní však nikoliv. Více rovněž 
např. Vodová (2009). 
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Schéma 3: Credit rationing 

 

Zdroj: Jaffee (1971, str. 39) 

Funkci poptávky po úvěrech Jaffee (1971) definuje jako množinu bodů, při 

kterých firma maximalizuje svůj zisk při dané výši úvěru poskytnutého za danou 

úrokovou sazbu. Na schématu 3 jsou naznačeny body A, B, C. V bodě A nedochází ke 

credit rationing a k eliminaci nevyhovujících žadatelů o úvěr, proto tento bod leží na 

iso-ziskové křivce P2, a zároveň na křivce úvěrové poptávky právě v místě, kde jsou 

tyto dvě křivky tečny. Pokud ale banka provede hodnocení rizika úvěrového obchodu, 

dochází ke credit rationingu. Eliminuje tak ze vzorku žadatelů nevyhovující potenciální 

dlužníky. Nalézáme se v bodě B, tedy pod křivkou poptávky po úvěrech, ale na vyšší 

iso-ziskové křivce P1. Banka může v tomto případě dosahovat vyššího zisku, protože 

diverzifikovala za existence credit rationing potenciální ztráty. Zde se dle Jaffee (1971) 

dostává do role cenového tvůrce v pozici monopolu, protože prodá menší než poptávané 

množství úvěrů za stejnou cenu. Roste tedy cena za jednotku produkce, v podobě 

úrokové sazby z úvěru. Bod C je pak ukázkou špatně provedeného hodnocení 

rizikovosti úvěrového obchodu za existence credit rationing, kdy banka naopak může 

ztratit, protože by poskytla větší než optimální množství úvěrů za mnohem nižší cenu, 

a to i potenciálně ztrátovým dlužníkům. V pozici banky jako monopolu se tedy 

Jaffee (1971) v konečném důsledku přiklání k možnosti existence optima v bodě A pro 

banku v roli monopolu. V této situaci pak nedochází ke credit rationing pro lepší 

eliminaci rizik spojených s jeho existencí. 

K situaci existence credit rationing se váže i schéma 4. Do problematiky úvěrů 

se navíc dostává nová proměnná v podobě úvěrového zajištění. Vertikální osa schématu 
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představuje rizikovost dlužníka, kde je vidět inverzní vztah bonity a úrokové sazby. Na 

horizontální ose je znázorněna výše úvěrového zajištění požadovaná bankou. Schéma 

znázorňuje podstatu oceňování úvěrů, kdy by se nemělo stát, že by méně bonitní 

dlužník ▲H dostal na základě poskytnutí zajištění v dostatečné výši nižší úrokovou 

sazbu než dlužník bonitní ▲L. Proto existuje maximální výše kolaterálu, kterou by 

banka neměla překročit, protože se tak nejen připravuje o úrokové výnosy, ale vystavuje 

se právě riziku podhodnocení ceny úvěru. Při překročení této výše v bodě P je z grafu 

zřejmé, že nastává paradox, kdy méně rizikoví dlužníci platí vyšší úrokovou sazbu než 

dlužníci rizikoví. 

Schéma 4: Optimální výše úvěrového kolaterálu 

 

Zdroj: Freixas a Rochet (2008, str. 154) 

Výši rizika úvěrového obchodu, ať už z hlediska zajištění nebo hlediska bonity 

klienta, vždy posuzuje finanční analytik. Posouzení rizika dlužníka v podobě právnické 

osoby není snadnou záležitostí. Finanční analytik samozřejmě může užít 

specializovaného software, konečné rozhodnutí je však vždy závislé na jeho 

subjektivním hodnocení. Chorafas (1999) uvádí velmi starý, ale názorný příklad 

z praxe. Když se v roce 1912 zeptala americká komise pro bankovní dohled bankéře 

jménem Morgan, na čem závisí přidělování úvěrů jeho bankou, zda na jeho penězích či 

majetku, odpověděl, že na prvním místě je vždy klientův charakter. Protože někdo, 

komu nedůvěřuje, od něj nedostane peníze ani na nákup církevních dluhopisů 

(Chorafas, 1999). Důvěra by dodnes měla být podstatou jakéhokoliv věřitelsko-

dlužnického vztahu. 

Na schématu 5 je zobrazen radarový graf hodnocení rizikovosti dvou klientů 

v podobě společností. Kdy je toto hodnocení založeno na vybraných ukazatelích 
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finanční analýzy. Je však nutno konstatovat, že ne vždy bývá hodnocení snadné jako 

v tomto uvedeném případě. Proto je názor poslední jednotky řetězce v procesu 

přidělování úvěru, finančního analytika, tak podstatný. Z grafu není zřejmé, která 

společnost je více bonitní (nebyla uvedena škála hodnocení rizika). Souhrnných indexů 

hodnocení však existuje velké množství, což by se při dostatku informací dalo aplikovat 

na celý úvěrový trh a stanovit tak bonitu jeho klientů, tedy bonitu úvěrového trhu jako 

celku. 

Schéma 5: Radarový graf hodnocení bonity podniku 

 

Zdroj: Chorafas (1999, str. 370) 

2.2 Asymetrie informací na úvěrovém trhu 
Problematika asymetrie informací se stala v sedmdesátých a osmdesátých letech 

20. století doktrínou diskutovanou v souvislosti s finančními trhy. Byla to právě 

asymetrie informací, která činila věřitelům četné ztráty. V této částí práce je informační 

asymetrie a její vliv na rovnováhu úvěrového trhu diskutována v kontextu s úrokovou 

sazbou, bonitou a zajištěním. Nejprve je však nutno pojem asymetrie informací 

vysvětlit. 

V současnosti je již zřejmé, jak významnou roli na trzích informace plní. Při 

koupi zboží, investicích, nebo právě úvěrování se velmi často stává, že má jedna strana 

lepší a včasnější informace, než strana druhá. Informační proces tedy rozhodně není 

dokonalý, někdy úmyslně, jindy naopak (Mattesini, 1993). Rozlišovány jsou dva 

základní typy informační asymetrie, nepříznivý výběr (adverse selection) a morální 
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hazard (moral hazard). Úplně první, kdo komplexně řešil problematiku nepříznivého 

výběru, byl Akerlof (1970), který popsal situaci na trhu ojetých automobilů. Prodejce 

má dle něj před uskutečněním obchodu, ex ante, mnohem lepší informace o vozidle, než 

kupující. Jeho teorii rozvinul pro trh práce Spence (1973), kdy zase žadatel o práci dává 

o své produktivitě zkreslené signály skrze své vzdělání, přičemž může v konečném 

důsledku méně vzdělaný pracovník být produktivnější. Na trhu úvěrů problematiku 

nepříznivého výběru vyřešil komplexně jako první Bester (1985), který popsal situaci, 

kdy jsou méně kvalitní klienti ochotni poskytnout úvěrové zajištění a využít jej jako 

signál vypovídající o jejich bonitě. I on však navazoval na studii Stiglitz a Weiss (1981) 

týkající se credit rationing a jeho proměnlivosti díky nepříznivému výběru.13 

Problematika credit rationing se však datuje mnohem dříve, kdy v ní ještě nebyla 

asymetrie informací na trhu úvěrů konkrétně řešena (viz. Jaffee, 1971).  

Morální hazard se oproti nepříznivému výběru liší zejména z hlediska času, 

i když je nutno zmínit také náklady na monitoring. K této asymetrii informací dochází 

na finančních trzích až po uskutečnění obchodu, ex post, kdy se například pojištěný 

stane více rizikovým, než při sjednávání pojistné smlouvy. Monitoring v podobě 

doplňujících lékařských vyšetření a hlavně podstoupeného rizika za nižší cenu se ale 

promítá pojistiteli do jeho nákladů. Na úvěrovém trhu zavádí poprvé problematiku 

morálního hazardu a nákladů na monitoring Townsend (1979). V jeho případě se jedná 

o matematickou studii, kdy pomocí algebraických důkazů verifikuje hypotézy týkající 

se optimálního kontraktu bez asymetrie informací jak na pojistném trhu, tak na trhu 

úvěrů. Hovoří o dlužnících, kteří sice čerpají finanční prostředky ve formě úvěru, ale ve 

skutečnosti je využijí na více rizikový projekt (popř. se změní riziko daného projektu). 

Williamson (1986) a Hellwig (1987) rozvádějí dále jeho model a diskutují zejména 

v souvislosti s morálním hazardem problematiku bankrotu. V jejich modelech vždy 

navíc figurují dva body rovnováhy, s existencí a bez existence credit rationing. 

Stiglitz a Weiss (1992) rozpracovali své dřívější studie, zabývající se 

problematikou asymetrie informací, při čemž ji posouvají do makroekonomické roviny 

a úvěrový trh je chápán jako celek. Vycházejí z jimi definovaných vztahů úvěrového 

zajištění a úrokové sazby. Rozlišují mezi méně a více rizikovými projekty dlužníků. 

Schéma 6 tedy nejprve popisuje vztah, kdy je z prvního grafu patrné, že více rizikový 

                                                           
13 Oba tyto na sebe navazující modely, týkající se credit rationing a asymetrie informací na trhu úvěrů, 
detailně popsala ve své studii Vodová (2009). 



 
 

27

projekt IC▲H by měl mít stanovenu vyšší úrokovou sazbu a kolaterál by měl plnit pouze 

doplňkovou funkci. Kdežto u méně rizikového projektu IC▲L může klient naopak 

poskytnout vyšší úvěrový kolaterál odpovídající kvality, aby tak redukoval výši své 

úrokové sazby z úvěru. Střet těchto dvou protipólů nám pak odděluje hraniční linie (hl). 

Na druhém grafu však vidíme, že se tato linie liší u bohatých a chudých dlužníků, 

přičemž ti bohatí hlR mohou podstoupit větší míru rizika než klienti chudí hlP. Chudí 

klienti tak při totožném zajištění platí vyšší úrokovou sazbu než bohatí klienti. 

Schéma 6: Hraniční linie rizika 

 

Zdroj: Stiglitz a Weiss (1992, str. 701) 

Banka ale nemůže upřednostnit pouze bohaté klienty, proto z této myšlenky 

konstruují následující graf. Na schématu 7 sledujeme fixní výši úvěrového kolaterálu 

oproti variabilní úrokové sazbě dané rizikem projektu. Jsou úvěrováni jak chudí, tak 

bohatí klienti, ve stejném poměru. Mění se ale riziko jejich projektu.  

Schéma 7: Zatížení úvěrového kolaterálu 

 

Zdroj: Stiglitz a Weiss (1992, str. 702) 
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Oblast X je charakteristická úvěrováním obou typů dlužníků, volících rizikový 

projekt. Jsou oceněni vysokou úrokovou sazbou díky vyššímu riziku projektů, 

a nejnižším požadavkem na fixní výši úvěrového zajištění. Můžeme tedy sledovat, že 

fixně stanovené zajištění plní svou funkci na nejnižší úrovni. Naopak, oblast Z je 

charakteristická volbou méně rizikových projektů oběma typy klientů. Proto je zatížení 

fixně stanoveného zajištění na vyšší úrovni než v předchozím případě, avšak za nižší 

úrokové sazby.  

Stiglitz a Weiss (1992) představují myšlenku, kdy může v praxi z hlediska banky 

nastat již pouze k jedné kombinaci, ne jinak. Oblast Y vyjadřuje kombinaci, kdy chudí 

dlužníci volí méně rizikový projekt a bohatí projekt více rizikový. Vidíme, že v tomto 

případě je ale zatížení fixně stanoveného kolaterálu za střední úrokové sazby nejvyšší. 

Je to dáno právě odlišností hraničních křivek bohatých a chudých dlužníků. Při 

optimální úrokové sazbě plní svou funkci úvěrové zajištění maximálně. Neznamená to, 

že je stanoveno v maximální možné výši, je však využito efektivně. Vždy je ale nutno 

chápat správně hraniční křivku (hl). Křivka nepopisuje funkční vztah mezi úrokovou 

sazbou a zajištěním úvěru, ten popisují indiferenční křivky rizikových IC▲H 1,2 a méně 

rizikových IC▲L 1,2 projektů. Průsečík indiferenční křivky rizikového a méně rizikového 

projektu nám pak vždy udává průměr. Kombinací průsečíků odpovídajících 

indiferenčních křivek na schématu 8 tak můžeme konstruovat hraniční křivku skládající 

se z chudých, i bohatých dlužníků. Jsou to pak právě ty křivky, které Stiglitz a Weiss 

(1992) zavádějí do předešlého modelu. 

Schéma 8: Hraniční linie při kombinaci dvou klientů 

 

Zdroj: Vlastní interpretace 
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Při přesunutí modelu do makro-roviny Stiglitz a Weiss (1992) nadále rozlišují 

mezi chudými a bohatými dlužníky. Jak je z předchozích modelů patrné, existují opět 

pouze tři kombinace rizikovosti projektů těchto dlužníků. Na modelu sledujeme, jak se 

skrze riziko odlišné zatížení fixně stanoveného úvěrového zajištění promítá do výše 

úrokové sazby. Je patrné, že bohatí dlužníci jsou zvýhodněni oproti chudým, kteří musí 

z totožné výše úvěru, při stejné kvalitě zajištění, platit vyšší úrokovou sazbu. Všechny 

tyto kombinace jsou znázorněny na dvou krajních grafech schématu 9. Výsledná podoba 

makroekonomického pohledu na úvěrový trh je zprůměrována do podoby grafu 

uprostřed. Tato podoba se již přibližuje skutečnému trhu úvěrů, kde však samozřejmě 

nemáme pouze dva typy dlužníků. Ze středového grafu je ale patrné, jak je úrokovou 

sazbou vytlačována kvalita úvěrového zajištění, při přechodu od více bonitních dlužníků 

k těm méně bonitním. Při rostoucím riziku úvěrového vztahu tedy úvěrové zajištění 

postupně přestává plnit svou funkci.  

Schéma 9: Úvěrový trh 

 

Zdroj: Stiglitz a Weiss (1992, str. 707) 

Dojde-li navíc ex ante k nepříznivému výběru, nebo ex post k morálnímu 

hazardu, asymetrie informací deformuje všechny popsané modely. Když abstrahujeme 

od hlediska času, oba dva případy mají na úvěrový trh totožný dopad. Schéma 10 

ukazuje dva typy asymetrie, kdy se mění riziko projektu, nebo, což je mnohem 

závažnější, byl špatně rozlišen dlužník bohatý a chudý. Pokud by došlo k první situaci, 

některé více rizikové projekty X by byly ohodnoceny jako kombinace rizikových 

a méně rizikových projektů Y. Ve druhém případě se však hraniční křivka chudého 

dlužníka mění v hraniční křivku dlužníka bohatého, je třeba vytvořit novou křivku pro 

chudého dlužníka a mění se tak kompletně celá struktura modelu. Banka takto díky 

asymetrii informací špatně hodnotí riziko úvěrových vztahů. Problematika asymetrie 
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informací v souvislosti s problematikou credit rationing se dotýká jak stanovení 

optimální výše úrokové sazby, tak optimální výše úvěrového kolaterálu. Stiglitz 

a Weiss (1992) dospívají k závěru, že při střetu nabídky s poptávkou a vytvoření bodu 

rovnováhy úvěrového trhu zůstává vždy v modelu nějaká reziduální složka, reflektující 

existenci asymetrie informací. Nerozlišují mezi nepříznivým výběrem a morálním 

hazardem, protože se v konečném důsledku obou případů jedná o fakt, že úroková sazba 

nereflektuje skutečné riziko úvěrového vztahu. Kvalita kolaterálu se v čase díky riziku 

mění, proto bankám doporučují neupřednostňovat jej ve větší míře oproti úrokové sazbě 

úvěru. V závěru své studie konstatují, že neexistence credit rationing by byla možná 

pouze v bodě rovnováhy úvěrového trhu, k čemuž v praxi nedochází z důvodu vyšších 

očekávaných výnosů bankou než v tomto bodě. Poptávka na trhu úvěrů se tak 

přizpůsobuje nabídce. 

Schéma 10: Asymetrie informací 

 

Zdroj: Stiglitz a Weiss (1992, str. 708) 

Cosci (1993) na schématu 11 ukazuje, že úvěrový trh se blíží více trhu 

oligopolnímu, než monopolu (viz. Jaffee, 1971). Cosci (1993) konstatuje, že díky 

existenci asymetrie informací není při úvěrování splněna podmínka rovnováhy ani 

v případě oligopolního trhu. V kvadrantu I. vychází Cosci (1993) z pravidla 

maximalizace výnosů banky R při optimální výši úrokové sazby, definovaného Stiglitz 

a Weiss (1981). V kvadrantu II. můžeme vidět rozdíl v hospodaření monopolu 

ML a oligopolu OL, kdy je monopol schopen dosahovat vyšších výnosů při nižší 

produkci SL v kvadrantu III. Kvadrant IV. je pak kvadrantem rovnováhy, kde vidíme, že 

při optimální výši úrokové sazby iE nedochází při credit rationing ke střetu nabídky 

a poptávky na trhu úvěrů. Existence nepříznivého výběru pak vede k poskytnutí úvěru. 
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V případě monopolu se ztotožňuje s Jaffee (1971), že je z hlediska rizikovosti díky 

existenci asymetrie informací optimálnější od credit rationing abstrahovat a eliminovat 

tak rizika informační asymetrie skrze roli cenového tvůrce. Credit rationing ale v praxi 

existuje i přes informační rizika. Cosci (1993) vysvětluje, že oligopolní trh má sice 

levnější jednotku produkce než trh monopolu, zároveň se ale díky větší elasticitě funkce 

zisku oligopolu přibližuje více optimální úroková sazba i*  úrokové sazbě stanovené 

střetem nabídky a poptávky po úvěrech iE .14 Existence asymetrie informací zvyšuje 

rizika při existenci credit rationing, i když někdy může asymetrie informací být pro 

banku prospěšná. Například v případě, kdy při nepříznivém výběru banka ocení méně 

rizikového klienta vyšší úrokovou sazbou. 

Schéma 11: Neexistence rovnováhy na trhu úvěrů 

 

Zdroj: Cosci (1993, str. 83) 

Z hlediska asymetrie informací a úvěrového zajištění se banka připravuje při 

špatném ohodnocení rizikovosti dlužníka věřitelem o úrokový výnos. Klesá výše 

zajištění a roste skryté riziko z poskytnutých úvěrů. Je to patrné ze schématu 12, kdy 

byla dlužníkovi stanovena úroková sazba ve výši ´iC, namísto iC , kterou by si ve 

skutečnosti z hlediska hodnocení bonity zasloužil. Z hlediska rizika nepříznivého 

výběru tedy dochází Freixas a Rochet (2008) k závěru, že by banky měly raději 

u rizikových dlužníků vždy upřednostnit vyšší úrokovou sazbu. Naopak u dlužníků 

méně rizikových radí požadovat úvěrové zajištění, které by vedlo ke snížení jejich 

úrokové sazby. Obdobně tuto skutečnost popsala už Cosci (1993), která tvrdí, že méně 

                                                           
14 Pro cenu (P) platí, že PM >PO, proto PO ≈ iE, i když i*O = i*M.  
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rizikový dlužník je ochotnější zvýšit hodnotu zajištění pro snížení úrokové sazby 

z úvěru, než dlužník méně bonitní. 

Schéma 12: Vliv asymetrie informací na kolaterál 

 

Zdroj: Freixas a Rochet (2008, str. 156) 

Schéma 13 zobrazuje rozvedený model, který konstruoval Bester (1985). Z grafu 

je patrné, že k úvěrovému kontraktu kombinací rizikového a méně rizikového dlužníka, 

v případě maximálního úvěrového zajištění, bez existence credit rationing, dojde jedině 

tehdy, je-li správně stanovena optimální výše úrokové sazby pro oba dlužníky. 

Schéma 13: Nepříznivý výběr 

 

Zdroj: Freixas a Rochet (2008, str. 184) 

Podmínka dokonalé konkurence a neziskovosti úvěrového kontraktu je pro 

funkčnost modelu na schématu 13 naplněna v případě úrokové sazby i* , vyjadřující 

průměrné riziko obou transakcí. Nadhodnocená riziková marže méně rizikového 

dlužníka tak pokryje ztrátu v podobě podhodnocené marže více rizikového dlužníka. 

U obou dlužníků je tato sazba stanovena přirážkou k totožné minimální úrokové sazbě. 

Pokud je však úroková sazba i*  stanovena na nižší úrovni, než je její skutečná optimální 
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výše a ex ante dojde k nepříznivému výběru15, výše úrokových sazeb z takto 

poskytnutých úvěrů již není schopna plnit svou vyrovnávací funkci. Jedna strana je tak 

schopna profitovat z úvěrového vztahu a není naplněna podmínka neziskovosti modelu 

(Bester, 1985). Proto v takovém případě neexistuje bod rovnováhy a k úvěrovému 

kontraktu díky asymetrii informací naopak v případě dokonale konkurenčního trhu 

nedojde.16 

Clemenz (1986) se ve své studii zabývá problematikou asymetrie informací na 

úvěrovém trhu a také on vychází z teoretické podstaty prací, které publikovali Stiglitz 

a Weiss (1981). Zásadním rozdílem jeho interpretace je konstrukce modelu na křížovém 

grafu se dvěma kvadranty s linií 45°. Vertikální osa představuje zisk RC dosažený 

rozdílem i SPREAD úrokových sazeb z úvěrů a depozit. Na horizontální osu křivky 

určující optimální úrokovou sazbu pak nedává výnosy banky, ale objem úvěrů. Ve 

výsledném modelu tak při větším množství poskytnutých úvěrů než je L*  klesá zisk 

banky díky poklesu úrokového rozpětí. Vysvětluje to poklesem úrokových výnosů L. 

Nedosahují-li banky požadovaných výnosů, mohou snížit nákladové položky v podobě 

úroků z depozit, k čemuž ale nemají dostatek prostoru, proto se sníží úrokové rozpětí. 

Takto konstruovaný model ale není dynamický díky změně sklonu dalších 

dvou kvadrantů, protože linie 45° je konstantní. Nicméně, v prvním kvadrantu 

konstruuje linii zisku RC, díky jejíž poloze mění elasticitu modelovaná nabídka 

s poptávkou. Při konstrukci vychází z předpokladů stejné velikosti bank a stejného 

nabízeného produktu za existence asymetrie informací.  

Ve schématu 14 vidíme na modelu, který konstruoval Clemenz (1986), že střet 

nabídky SL s poptávkou DL neudává společné úrokové rozpětí a každá ze stran má 

odlišné preference. V situaci v bodě A ke střetu nabídky a poptávky dojde, úvěruje se 

tak ale za mnohem vyšší, než poptávanou cenu, kdy platí, že iS > iD. To je způsobeno 

dvěma faktory, existencí credit rationing a existencí asymetrie informací. Autor vychází 

z  monopolního chování banky, obdobně jako Jaffee (1971). Linie zisku RC se tak 

odvíjí od minimálního požadovaného zisku bankou. Existence credit rationing bez 

informační asymetrie ukazuje Clemenz (1986) na situaci v bodě B. Vidíme, že nebýt 

asymetrie informací, rozptyl mezi preferencemi obou stran iS1 > iD1 by byl mnohem 

                                                           
15 Neplatí již podmínka rovnováhy, kdy iH >i*  >iL, dostáváme se do situace, kdy iH >iL >i*. 
16 Tento model do detailů popisuje Vodová (2009). 
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menší. I když by samozřejmě stále docházelo k převisu poptávky nad nabídkou, díky 

existenci credit rationing (můžeme označit jako čistý credit rationing).   

Schéma 14: Model úvěrového trhu se dvěma liniemi 45° 

 

Zdroj: Clemenz (1986, str. 187) 

Rozborem všech studií a schémat uvedených v této kapitole bylo docíleno 

hlubšího pochopení teoretického pohledu na úvěrový trh. Ať se už jedná o mikro-pohled 

(Jaffee, 1971; Stigliz a Weiss, 1981; Cosci, 1993; Frexias a Rochet, 2008), nebo makro-

pohled na úvěrový trh (Clemenz, 1986; Stiglitz a Weiss, 1992; Frexias a Rochet, 2008), 

vždy je nutné zohlednit existenci asymetrie informací. Je zřejmé, že úvěrový trh 

v souvislosti s problematikou credit rationing byl předmětem studií již dříve než do něj 

byla problematika asymetrie informací zavedena (Hodgman, 1960; Miller , 1962; 

Freimer a Gordon, 1965; Jaffee, 1971). Postupem času a vývojem zkoumání v dané 

oblasti však navazující studie rozšířily tyto prvotní modely právě o problematiku 

asymetrie informací (Clemenz, 1986; Stiglitz a Weiss, 1992; Cosci, 1993; Frexias 

a Rochet, 2008). Některé studie sice odporují předešlým z hlediska tržní struktury 

úvěrového trhu (Jaffee, 1971; Cosci, 1993), nicméně, všechny uvedené modely 

úvěrového trhu řeší postupně tři společné veličiny, kterými jsou úroková sazba 

představující riziko a cenu úvěru, kvalita dlužníka, úvěrové zajištění. Všechny tyto 

faktory vstupují do konečného množství poskytnutých úvěrů na úvěrovém trhu, kde se 

poptávka ve větší míře přizpůsobuje nabídce. Ke všem zjištěným skutečnostem bude 

přihlíženo i ve třetí kapitole, kdy bude vytvářen vlastní teoretický model trhu s úvěry 

s danými třemi faktory, tedy úrokovou sazbou, bonitou žadatele a úvěrovým zajištěním. 

Tyto tři proměnné budou rovněž vstupovat do ekonometrických výpočtů v empirické 

části dizertační práce. 
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2.3 Rozbor empirické literatury 

2.3.1 Úroková sazba 

První, kdo se do hloubky zabýval úrokovou sazbou ryze v souvislosti s úvěry, 

byl Wicksell (1936). Nejprve definoval teoretický pohled na fungující ekonomiku bez 

úvěrů, přičemž dochází k závěru, že úvěry jsou pro její fungování naprosto nezbytné. 

V organizaci svého pohledu na úvěrovou ekonomiku pak svěřuje proces úvěrování 

pouze monetárním institucím, komerčním bankám. Při konstrukci základní hypotézy 

pro funkci úrokové sazby vychází i z předešlých ekonomických škol, kdy komparuje 

Ricarda s Millem. Zdůrazňuje důležitost rozdílu úrokové sazby z úvěru oproti sazbě, 

která plní roli diskontu na trhu. Tyto dvě sazby označuje za pozitivně korelované, 

protože růst diskontu podporuje nárůst nákladů úvěrování. Rozlišuje úrokovou sazbu 

pro trh peněz a trh úvěrů, kdy konstatuje, že pokud by se tyto dvě úrokové sazby 

rovnaly, úvěrování by věřiteli nepřinášelo žádnou přidanou hodnotu. Odsuzuje názor, že 

pouhá úroková sazba z úvěrů udává jeho cenu. Dle něj je podstatné úrokové rozpětí, 

vyjadřující marži, kterou si banka žádá za vypůjčení finančních prostředků. To je dle něj 

čistý výnos z úvěru. Na vztah poptávky a nabídky na trhu peněz se ale dívá tak, že je to 

poptávka, která určuje chování nabídky. Úrokové sazby jsou dle něj tedy 

přizpůsobovány nabízejícími bankami pouze při signálech z poptávkové strany. Své 

myšlenky rozšiřuje do makroekonomické roviny, kdy popisuje dopad poklesu 

úrokových sazeb z úvěrů na snížení cen služeb a výrobků na trhu. 

Společnost Citicorp (1990) definuje rozpětí úrokových sazeb Prime rate mínus 

LIBOR.17 Konstatuje, že toto rozpětí se následně promítá do ocenění a výše úrokových 

sazeb z podnikatelských úvěrů, nehledě na jejich platební schopnost. Prime rate definuje 

jako tržní úrokovou sazbu z úvěrů stanovenou komerčními bankami, reflektující jejich 

náklady na poskytování úvěrů, včetně veškerých marží a poplatků. Tato sazba je navíc 

silně pozitivně korelovaná s fázemi hospodářského cyklu ekonomiky. 

International Labour Office (ILO, 1996) ve své studii dochází k některým 

zajímavým zjištěním v souvislosti úrokové sazby, zajištění úvěru a bonity dlužníka. 

Banky se dle ILO snaží v případech, kdy je to možné díky platební schopnosti klienta 

zajištěním nahradit vyšší úrokovou sazbu. Dívají se na problematiku zajištění úvěrů jak 

ze strany věřitele, tak ze strany dlužníka, přičemž řeší asymetrii informací v souvislosti 

                                                           
17 London InterBank Offered Rate, neboli LIBOR je mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si 
banky mezi sebou půjčují v Londýně. 
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poskytnutí úvěrového zajištění. Zatímco pro banky úvěrové zajištění plní zejména 

funkci ochrany proti riziku. Ověřuje skutečnost, zda je dlužník schopen a ochoten vzdát 

se části svého majetku v případě jeho úpadku. Pro klienta banky představuje úvěrové 

zajištění riziko v podobě transakčních nákladů s dopadem na bydlení nebo podnikání, 

spojených se sociálním vnímáním okolí. 

Výše úrokové sazby a cena cizího kapitálu je ale klíčovým faktorem i pro 

zájemce o úvěr, potenciálního dlužníka. Ong (2000) zmiňuje skutečnost, kdy ne každý 

zájemce o úvěr je ochoten akceptovat bankou stanovenou výši úrokové sazby. Nejedná 

se tedy o jednostranný, ale skutečně tržní proces. Poptávková strana klienta banky se 

však snaží své náklady na kapitál minimalizovat. Jako střet nabídky a poptávky pro 

cenu úvěru je tedy rozhodně správné považovat úrokovou sazbu z úvěrů poskytnutých. 

Banka ale musí nějakým způsobem stanovit riziko selhání a úpadku dlužníka. Stanoví 

jeho bonitu, kdy méně rizikový klient dostává nižší úrokovou sazbu. Následně vstupuje 

do procesu úvěrování výše a kvalita zajištění a dostáváme se opět k problematice 

asymetrie informací, kdy více rizikový (méně bonitní) klient dostává na základě 

úvěrového zajištění úrokovou sazbu ve stejné výši jako dostane klient méně rizikový.  

Cena úvěru je stanovena ze strany věřitele, banky, v podobě úrokové sazby 

z úvěru dlužníkovi, žadateli o úvěr. Banka se přitom samozřejmě snaží správně ocenit 

riziko úvěrového kontraktu tak, aby maximalizovala očekávaný zisk, návratnost 

kapitálu, popř. dopad na vlastní tržní hodnotu (Lyn, 2009). Kolik by ale banka měla 

skutečně požadovat za podstoupení úvěrového rizika, zůstává mnohdy otázkou. Přirážka 

v podobě úrokového rozpětí mezi úrokovou sazbou a tržní sazbou je tedy marží za 

podstoupení úvěrového rizika bankou. Jedná se o podstatnou složku její efektivní 

úvěrové politiky. Naráží zde ale na úvěrový paradox. S rizikem roste samozřejmě výnos 

pro banku, tedy úroková sazba. Zde však neplatí, že by více rizikové kontrakty byly pro 

zisk banky optimálnější, než ty méně rizikové. Proto musí své úvěrové portfolio 

optimalizovat. Při špatné diverzifikaci rizika ve svém úvěrovém portfoliu totiž dochází 

k růstu očekávaných, ale hlavně neočekávaných ztrát (Ong, 2000). 

Booth a Booth (2006) zkoumali ještě v předkrizovém období náklady úvěrového 

zajištění, kdy pracovali na území spojených států s klasifikovanou, avšak neveřejnou 

databází pro evidenci úvěrových zajištění. Tento fakt nesporně zvýšil vypovídací 

hodnotu celé jejich práce. Rozpětí úrokových sazeb u poskytnutých zajištěných 

a nezajištěných úvěrů vyjadřují rozdílem oproti tržním sazbám typu LIBOR, swapové 
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bankovní sazbě, nebo oficiální sazbě prime rate. Úvěry jsou rovněž členěny do 

jednotlivých kategorií dle jejich splatnosti. Docházejí k závěru, že predikce chování 

a vývoje úrokového rozpětí v případě zajištěných úvěrů má mnohem vyšší 

pravděpodobnost a nižší chybovost než v případě úvěrů nezajištěných. Rovněž 

konstatují, že úvěrové zajištění je spojeno s více rizikovými dlužníky. Připojují se tak 

striktně k akademicko-vědecké obci tvrdící, že kolaterál je více využíván rizikovými 

dlužníky a slouží k diverzifikaci jejich úvěrového rizika spojené s nižší cenou a nižšími 

náklady z úvěru. 

Gottesman a Roberts (2007) docházejí k naprosto odlišnému závěru, kdy 

konstatují, že rozpětí úrokových sazeb z úvěrů nezajištěných je nižší. Proto zastávají 

naopak názor, že je přesněji predikovatelné. Rozpětí vyjadřují totožným způsobem jako 

Booth a Booth (2006), avšak do něj vkládají i problematiku bankovních poplatků. 

Úvěrové zajištění tak vnáší do procesu úvěrování jistou míru nejistoty spojenou 

s otázkou, kteří dlužníci jsou více ochotni poskytnout a poskytují úvěrové zajištění. Zda 

jsou to ti rizikoví, nebo je tomu přesně naopak a rizikoví dlužníci jsou si sami svého 

rizika dobře vědomi, proto raději zaplatí vyšší úrokovou sazbu. 

Burke a Hanley (2006) při vytváření konvexní U-křivky pracují jak s názorem 

existence pozitivního, tak negativního funkčního vztahu mezi výší úrokového rozpětí 

a zajištění úvěru. Nepřiklánějí se tedy ani k jedné straně, že by převažovalo více 

zajištění u rizikových, či méně rizikových klientů. Utvářejí nový nestranný pohled na 

problematiku úvěrového zajištění. Na rozvojové ekonomiky v souvislosti s liberalizací 

a úvěrovými trhy pak poukazuje práce Hübler et al. (2008). Situace Thajska dokazuje, 

že liberalizace rozvojových ekonomik je spojena s nižšími úrokovými, ale 

i zajišťovacími rozpětími u úvěrů. Jedná se tedy z pohledu úvěrových trhů o proces 

pozitivní, protože tak klesá úroveň rizika úvěrových kontraktů na trhu. 

Dle evropské Asociace úvěrových trhů (Loan Market Association, 2011) bude 

mít světová finanční krize z počátku 21. století dopad na celkové fungování úvěrových 

trhů v Evropě. Mezi zásadní změny bude patřit zejména zvýšení nákladů úvěrování, kdy 

se proces poskytování cizího kapitálu bankami stane dražší. Zda některé banky budou 

schopny ustát boj s konkurencí, bude záviset nejen na poptávce a nabídce úvěrů, ale 

také na dalších faktorech. Jedním z nich je rovněž výše úrokových sazeb peněžního 

trhu, a zda si banky budou ochotny půjčovat mezi sebou bez jejich razantního navýšení. 

Gaap (2011) tvrdí, že výhledově můžeme očekávat zvýšení důležitosti úvěrových trhů 



 
 

38

pro fungování globální ekonomiky, oproti důležitosti trhů kapitálových. Výše 

úrokových sazeb z úvěrů by proto v konečném důsledku měla být stanovena v takové 

výši, aby skutečně sloužila k rozvoji jednotlivých dlužníků, ne naopak. Na druhou 

stranu banky musí být schopny uspokojit své akcionáře a ujistit je, že jejich investice 

přinese pomocí úvěrování dostatečný výnos oproti jiným alternativám. Basham (2011) 

dochází ve své studii k jistým výhodám úvěrového trhu, oproti dluhovým instrumentům 

trhu kapitálového. K nejpodstatnějším řadí dostupnost úvěrů malým a středním 

podnikům, kdy bývá emise dluhových cenných papírů pro tyto společnosti finančně 

nedostupná. Navíc by tyto společnosti nemusely splňovat požadavky ratingových 

agentur. Naopak, v případě emisí komerčních papírů větších společností, může být pro 

ratingové agentury dostupnost úvěrů vhodným ukazatelem zdrojů vlastní likvidity 

společnosti.  

Co se týče regulace strany nabídky úvěrů, pro evropské banky a banky působící 

na území EU, počínaje rokem 2013 vstoupí v platnost nová směrnice pravidel 

a požadavků na kapitálovou přiměřenost a likviditu bank, BASEL III.18 Banky byly 

upozorněny s dostatečným předstihem, aby byly schopny navýšení požadavků dostát 

raději dříve, nežli pozdě (Bates, 2011). Pro české banky je charakteristická vyšší míra 

kapitálové přiměřenosti. Je však nutno podotknout, že tuzemský koncentrovaný trh je 

z velké většiny vlastněn zahraničním kapitálem. Na fungování českých bank tak může 

mít dopad kapitálová přiměřenost, vyšší požadavky na likviditu, a vyšší náklady 

úvěrování jejich mateřských společností. 

2.3.2 Bonita 

První, kdo úspěšně definoval bonitu a platební schopnost byl Fitzpatrick (1932). 

Již ve své době se zabýval ukazateli likvidity, které rozdělil do třech stupňů, používal 

pracovní kapitál, zabýval se ukazateli ziskovosti, zadluženosti, ale i kapitálovou 

a majetkovou strukturou podniku. Největším přínosem jeho studie je komparace 

finančních ukazatelů úspěšných společností, oproti společnostem v úpadku. Srovnání 

provádí na 19 úspěšných a 19 stagnujících společnostech, obchodovaných na New York 

Stock Exchange v období 1920 až 1929. Podařilo se mu najít významné rozdíly mezi 

                                                           
18 Komise pro bankovní dohled v Basileji (Švýcarsko) zveřejnila první směrnici na kapitálové požadavky 
pro mezinárodně fungující banky poprvé v roce 1988. Směrnice BASEL II navazuje na předchozí verzi 
zejména definováním rizikově vážených aktiv a mezinárodní standardizací kapitálové přiměřenosti v roce 
2004 a její novelizací 2006. BASEL III, zveřejněný v prosinci 2010, má být postupně zaváděn v několika 
fázích v období 2013 – 2019. 
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oběma typy společností. Prokázal tak jako první významnost finančních ukazatelů pro 

posuzování finančního zdraví společností. 

Laurentis et al. (2010) se ve své monografii zabývají odlišnými metodologiemi 

ratingových hodnocení společností, které názorně aplikují v případových studiích. Pro 

vyjádření bonity na makro úrovni je dle jejich názoru vhodné užívat souhrnných indexů 

hodnocení v čase s diskriminantem (Linear Discriminant Analysis, LDA). Mezi 

nejužívanější patří Altmanův model, vyvinutý v roce 1968. Dělí společnosti do dvou 

kategorií. První skupinu tvoří bonitní subjekty, druhou tvoří subjekty, u nichž je velká 

pravděpodobnost selhání dlužníka. Hodnocení je založeno na kombinaci vybraných 

ukazatelů finanční analýzy, jimž jsou přiřazeny jednotlivé váhy. V diskuzi pak 

docházejí k některým pozitivům, i negativům této metody. Hlavním pozitivem je užití 

na makro úrovni za větší počet společností, kdy se počtem subjektů dostatečně 

diverzifikuje chybovost rozhodnutí, zda se jedná o společnost bonitní, či nikoliv. Na 

druhé straně totiž platí, že při dílčích výsledcích můžeme dospět při detailní analýze 

k naprosto odlišnému výsledku. Negativní stránkou této metody je nemožnost predikce. 

Výstup hodnotí situaci společnosti v daném roce, ale na jeho základě nelze tvrdit, že se 

subjekt nedostane z jedné kategorie do druhé. 

Růčková (2011) uvádí ve své monografii jak základní, tak modifikovanou verzi 

Altmanova modelu. Základní model je vhodný pro souhrnnou analýzu veřejně 

obchodovaných společností, protože váží mimo jiné i tržní hodnotu kapitálu 

společnosti. Modifikovaná verze neuvažuje tržní hodnotu a má pak odlišné váhy 

a hraniční hodnoty pro zařazení společností do dané kategorie. Odlišností oproti 

původní verzi modelu je také tzv. šedá zóna. Společnosti tedy nejsou děleny pouze na 

bonitní a společnosti s vyšší mírou pravděpodobnosti bankrotu. Šedá zóna obsahuje 

vzorek společností, u nichž je obtížné určit, zda patří do jedné či druhé kategorie. 

Konstatuje, že pro použití modifikované verze Altmanova modelu jsou podmínky ČR 

nevyhovující. Proto se přiklání k užití Altmanova Z-skóre, které je vhodné pro finanční 

analýzu prostřednictvím souhrnných indexů hodnocení v podmínkách rozvojových 

zemí. Váhy tohoto modelu, i jeho výpočet jsou odlišné od modifikované verze 

Altmanova modelu. 

Ratingová agentura Moody´s užívá dodnes modifikovanou verzi LDA pro 

úvěrové hodnocení středních a malých společností v odlišných, zejména rozvíjejících se 

průmyslových ekonomikách. Obdobně jako u základního modelu užívá agentura 
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analytické poměrové ukazatele z oblasti rentability, likvidity, úvěrového krytí, 

kapitálové struktury a finanční páky. Navíc však do modelu zavádí i proměnné pro 

strukturu majetkovou na straně aktiv a dummy proměnné dělící subjekty dle jejich 

velikosti. Argumentují zde skutečnostmi, že vyšší rentabilita a likvidita společností má 

kladný, statisticky významný dopad na úvěrovou kvalitu dlužníka, zatímco finanční 

páka oslabuje finanční stabilitu. Růst a velikost společností jsou relevantní, protože 

platí, že větší společnosti jsou méně náchylné k selhání (hovoříme zde stále o malých 

a středních firmách). 

Geršl a Jakubík (2010) řeší ve své práci bonitu dlužníků z oblasti právnických 

osob na území ČR. Dochází k závěru, že drtivá většina firem využívá raději úvěrových 

služeb jedné banky než více druhů bank. Zajímavé je ovšem jejich zjištění, že k více 

druhům se uchylují zejména méně bonitní dlužníci nebo dlužníci spadající svou 

působností do cyklických průmyslových odvětví. 

2.3.3 Zajištění úvěrů 

První, kdo vytvořil a definoval úvěrové zajištění, byl dle autorem probádaných 

zdrojů Barro (1976). Konstrukce jeho teoretického modelu vycházela z detailní analýzy 

nabídkové, i poptávkové strany úvěrového trhu a byly v něm rovněž zahrnuty proměnné 

jako je úroková sazba nebo objem úvěru. 

Stiglitz a Weiss (1981) v závěru své práce konstatují, že příliš vysoká úroková 

sazba nebo také příliš vysoké požadavky na zajištění úvěrů zvyšují riziko celého 

úvěrového portfolia banky. Nepřiklání se k ani jedné akademicko-vědecké obci a berou 

v úvahu existenci obou verzí pro využití zajištění úvěrů. Mohou jej tedy využívat ve 

větší míře jak rizikovější klienti, kteří se tak snaží zejména redukovat výši úrokové 

sazby, tak klienti méně rizikoví, kteří se naopak nebojí poskytnout úvěrové zajištění, 

protože jsou si vědomi vlastního nižšího rizika.  

Bester (1985) se jednoznačně přiklání k názoru, že více rizikoví dlužníci 

dostanou vyšší úrokovou sazbu spojenou s nižší mírou zajištění úvěru, protože jsou si 

vědomi svého rizika. Méně rizikoví dlužníci jsou pak ochotni poskytnout vyšší míru 

zajištění úvěru pro fakt nižší úrokové sazby. Ve své studii rovněž i on vychází 

ze Stiglitz a Weiss (1981). Rozlišuje dva typy credit rationing, kdy díky asymetrii 

informací můžeme hovořit jak o credit rationing na straně kupujícího, tak zároveň 

prodávajícího. V závěru práce proto konstatuje, že banky by neměly upřednostňovat 
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úvěrové zajištění před úrokovou sazbou, protože se pak mohou dostat do situace, kdy 

budou úvěrováni všichni žadatelé o úvěr a credit rationing následně prakticky přestává 

existovat. 

Ve své další studii Stiglitz a Weiss (1987), která byla reakcí na Stiglitz a Weiss 

(1981), autoři řeší některé její slabé stránky a neporozumění ze strany akademicko-

vědecké obce. Hlavní spor je zde veden zejména pro nedorozumění vzniklé při 

definování credit rationing, kde existují dva typy klientů. První typ, kdy ne všichni jsou 

ochotni podstoupit úvěrování za jakoukoliv úrokovou sazbu a typ druhý, kdy naopak 

někteří klienti nejsou schopni na úrokovou sazbu dosáhnout. Autoři následně definovali 

za existence nepříznivého výběru dvě situace. Buď jsou klienti ochotni poptávat úvěry 

za jakékoliv úrokové sazby a nepříznivý výběr je tak na straně jejich, nebo jsou naopak 

banky ochotny úvěrovat klienty za úrokovou sazbu, na kterou by již za normálních 

okolností nedosáhli. Nepříznivý výběr je zde tedy naopak na straně bank.  

Jokivuolle a Peura (2000) se ve své studii zabývají vztahem míry výše 

vymáhaných pohledávek za úvěry a výše zástav k úvěrům ve Finsku. Prokazují inverzní 

vztah, což naznačuje, že čím vyšší je zajištění úvěrů, tím nižší je výše vymáhaných 

pohledávek na jejich celkovém objemu. Jako alternativu interpretace jejich výzkumu 

označují modelování expozice kolaterálu v případě úvěrového rizika. Proto z jejich 

práce můžeme analogicky odvodit inverzní vztah výše zástavy a rizikovosti úvěrového 

vztahu.  

Checkley a Dickinson (2001) se ve své monografii zabývají úvěry poskytnutými 

bankami společnostem. Při problematice zajištění úvěrů neřeší technickou stránku 

stanovení jeho výše pro individuální případy na počátku úvěrového, věřitelsko-

dlužnického vztahu. Konstatují, že zajištění podnikatelských úvěrů je potřebné zejména 

pro věřitele z důvodu rizika dlužníkovy neschopnosti nebo neochoty splácet. Zabývají 

se rizikovou složkou plynoucí z možné změny hodnoty zajištění úvěru, kdy v mnohých 

případech není možné již na počátku vztahu ocenit všechny položky rozvahy dlužníka 

ve výši 100 % jejich účetní hodnoty. Caplan (2007) doporučuje firemní klientele 

nevytvářet úvěrové závazky sloužící ke krytí pohledávek jejich zákazníků, které jsou 

v prodlení. Upozorňuje na skutečnost, že mnoho firem se v daném případě snaží nalézt 

alternativní hotovostní toky právě v úvěrech, ačkoli nemusí platbu od zákazníka vůbec 

obdržet. Úvěrový vztah pak v případě odpisu nedobytné pohledávky existuje i nadále, 

což může zapříčinit výrazné změny v kapitálové struktuře rozvahy společnosti. Tato 
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skutečnost by neměla být podceňována rovněž bankami v případě zajištění úvěru 

pohledávkami. Když se klient dostane do insolvence, jeho smluvní partneři mnohdy 

nedostojí svému závazku a takové pohledávky se stávají nedobytnými. 

Dle definice Mezinárodního měnového fondu (IMF) musí být zajištění úvěru 

samostatné, nezávislé a snadno realizovatelné. Znamená to, že úvěrové zajištění má být 

poskytnuto v náležité hodnotě, kdy se z pohledu banky jedná pouze o likvidní aktivum. 

Předmět zástavy tedy není využit pro účel zajištění jiného úvěrového kontraktu 

dlužníka, ani nefiguruje jako zajištění úvěrového kontraktu u žádné finanční instituce 

(IMF, 2002). S touto definicí se lze z praktického pohledu ztotožnit, i na území ČR.  

IMF dělí nejběžnější druhy zajištění do 6 kategorií. Mezi nejvíce rozšířené řadí 

zajištění úvěru nemovitostí (i), kdy se jedná zejména o hypotéční úvěry, avšak také 

investiční úvěry v případě právnických osob. Dále zajištění depozity a cennými papíry 

klienta (ii). Typ tuzemského finančního systému však nelze označit za tržně orientovaný 

a kapitálový trh v ČR není na takové úrovni jako v USA. Proto zajištění úvěru pomocí 

cenných papírů není typické, i když není vyloučené. České banky mohou například 

akceptovat směnku jako způsob zajištění, avšak se i přesto jedná o méně využívaný typ 

úvěrového zajištění. Jako další druh zástavy uvádí IMF garance a záruky (iii), ze strany 

finančních institucí a vlády. Tento typ zajištění je v ČR ještě méně běžný než typ 

předchozí, ale také ne vylučitelný. Zajištění úvěru stroji a zařízením, a jiným movitým 

majetkem (iv) jsou uvedeny až na čtvrté pozici. Tuzemské banky však tento typ 

zajištění využívají ve větší míře, než předešlé dva způsoby. I tento typ zajištění má svá 

specifika, mezi něž patří například diskont a ocenění zástavy reálnou hodnotou 

v důsledku amortizace a účetních odpisů investičního majetku. Dalším způsobem je dle 

IMF zajištění úvěru pomocí zásob společnosti (v). Zmiňuje ale fakt, že se v tomto 

případě musí přihlédnout zejména k platební schopnosti klienta, kdy je toto zajištění 

upřednostňováno u klientů s vyšší bonitou. Tuzemské banky tento způsob zajištění 

realizují spíše jako dozajištění v případě nedostačující hodnoty předešlých typů, nebo 

v případě krátkodobých neinvestičních úvěrů. Jako poslední druh zajištění IMF uvádí 

příslib mateřské společnosti (vi). V tomto případě se za úvěry dceřiné společnosti zaručí 

její mateřská společnost. Problematikou corporate governance se české banky rozhodně 

zabývají, protože bývá často složité ověřit, které osoby mají ve kterých dceřiných 

společnostech jaké pravomoci, a které nakonec mohou finanční prostředky z úvěru 

využít. Jedná se o klasický případ informační asymetrie na území ČR. 
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IMF (2002) uvádí ve své studii Českou republiku jako typický příklad pro 

zajištění úvěrů ve výši 100 % provizí banky. Uvádí, že z jeho pohledu je tuzemský 

proces bankrotu a likvidace společnosti velmi pomalý. Proto se zajištění nevztahuje 

k úvěrové klasifikaci a je požadováno na mnohem vyšší úrovni již na počátku 

úvěrového vztahu. Pro ČR je typickým příkladem zajištění nemovitostí prakticky 

u všech úvěrů s delší splatností než 1 rok. ČNB zavedla toto opatření v červnu 1998 

z důvodu složitého procesu zabavení movitého majetku, který pak ztrácí na hodnotě. 

V takových případech mohou být na místě vyšší požadavky na kapitál banky. Český 

bankovní sektor je však v současnosti charakteristický vysokou mírou kapitálové 

přiměřenosti. Jako vhodný příklad země z EU s vysoce vyvinutým procesem vymáhání 

zástav k úvěrům uvádí IMF sousední Německo. Důležitost zajištěných úvěrů dále 

zmiňuje ve své studii i Světová banka (2010). Úroveň legislativy týkající se dané 

problematiky hraje dle ní významnou roli pro každou rozvinutou ekonomiku. 

Upozorňuje však naopak na nerovnováhu právního, dlužnicko-věřitelského vztahu 

v zemích s až příliš striktní politikou bank, jako je právě Německo. 

Když tedy banka poskytne svému klientovi úvěr, obvykle jej chce zajistit 

nemovitostí, nebo movitým majetkem jako jsou stroje a zařízení. Dává jí to právo na 

převzetí a vyloučení zástavy z klientova užívání v případě nedodržení smluvních 

podmínek úvěru, sloužící k likvidaci takové úvěrové pohledávky. Měli bychom 

rozlišovat nejen mezi úvěry fyzickým a právnickým osobám, pozornost by měla být 

věnována i struktuře a velikosti společností. V případě příliš malé firmy může být 

úvěrový vztah ovlivněn spíše chováním jednotlivce, jejího vlastníka a může se tak 

přiblížit charakteru úvěru fyzickým osobám. Proto je v takovém případě vhodné při 

hodnocení rizika úvěru zohlednit i rizikovost vlastníka malé společnosti. Neplatí však 

ani opačné pravidlo, v případě větších společností. Ty se mohou dostat do prodlení 

splátek úvěru v důsledku pomalého schvalovacího procesu uvnitř firmy, nebo to 

dokonce patří k politice, kterou společnost prosazuje. Bývá proto dobré při úvěrovém 

kontraktu jasně specifikovat penalizaci při prodlení plateb ze strany dlužníka (Caplan, 

2007). V každém případě je správné přihlížet k délce prodlení v souladu se směrnicí 

ČNB, týkající se klasifikace úvěrových pohledávek a členění do jednotlivých kategorií. 

Liberti a Mian (2010) se ve své studii zabývají studiem úvěrového zajištění, 

respektive rozpětím z úvěrů zajištěných a nezajištěných. Také rozlišují mezi rizikovými 

a méně rizikovými dlužníky. Toto rozpětí úvěrového zajištění je vypočteno 
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z procentuelních hodnot zajištění vůči výši celkové dlužné částky. Použitím panelové 

regrese na vzorku dat z více než osmi tisíc menších a středních společností 

z 15 odlišných zemí docházejí k zajímavým závěrům. Mezi zeměmi figuruje rovněž 

Česká republika, která se spolu s Chile nejvíce přibližuje tvrzení, že s vyšším rozpětím 

zajištěných než nezajištěných úvěrů souvisí nižší tempo růstu finančního rozvoje země. 

Zůstává však otázkou, zda je tomu díky nižší míře rizika úvěrových kontraktů, nebo 

naopak. Je zde relevantní vyzdvihnout, že jimi použitá data se mohou pro rozlišnost 

účetní evidence úvěrového evidence v daných zemích lišit, čemuž mohou odpovídat 

i výsledky jejich empirické části. Účetní hodnota zajištění nemusí rovněž korespondovat 

s jeho reálnou hodnotou. Z hlediska neexistence standardizovaného systému pro 

evidenci úvěrového zajištění však zatím neexistuje jiný způsob.  

Tang (2010) poukazuje na fakt, že úvěrové zajištění bývá dle jeho zjištění 

spojeno s rizikovějšími kontrakty, proto je stále lepším ukazatelem rizika úvěru úroková 

sazba. Výše úrokové sazby se opírá přeci jen o credit scoring, tedy vnitřní hodnocení 

bonity klienta bankou. Berger et al. (2011) se detailně věnují oběma pohledům na 

problematiku zajištění úvěrů, ex ante, i ex post. Hlavní přínos jejich práce plyne jednak 

z rozlišení pohledů výběru věřitele, banky a výběru dlužníka, ale zejména z bohaté 

datové základny. Poukazují na jednu stranu na věřitelův výběr, kdy se snaží kolaterál 

banky vyžadovat po rizikovějších klientech. Na druhou stranu ale, z pohledu dlužníka, 

méně rizikoví klienti jsou sami ochotni zajistit úvěr častěji, než ti rizikoví. 

Berger et al. (2011) popisuje zajištění úvěru jako nezbytnou součást vztahu mezi 

věřitelem a dlužníkem, kdy rozlišuje stavy ex ante (informovanost o dlužníkovi), 

a ex post (vznikající motivační problémy mezi dlužníky a věřiteli). Při své práci vychází 

z registru dlužníků v Bolívii. Jejich práce je primárním přínosem v problematice 

zajištění úvěrů. Dle jejich názoru by se úvěrové registry měly i nadále rozvíjet. V naší 

zemi existuje také registr obdobného typu, avšak nelze z něj exportovat ucelená data 

numerického charakteru. Rovněž existuje tzv. insolvenční rejstřík, jenže takový typ 

rejstříku neřeší předchozí stav vedoucí k insolvenci dlužníků. Berger et al. (2011) pak 

následně ve své další práci sleduje, zda snížení ex ante informační mezery o dlužníkovi 

přispívá ke snížení potřeby zajištění úvěrů. Dochází k závěru, že mezi těmito dvěma 

veličinami existuje inverzní vztah, což znamená, že zvýšení informovanosti by vedlo ke 

snížení potřeby zajištění, což by pomohlo některým žadatelům o úvěr na něj skutečně 
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dosáhnout. V souvislosti s finanční krizí se však nabízí otázka, zda by tomu tak 

skutečně bylo.  

Barbar a Bosi (2010) dokazují, že vyšší podíl zajištění úvěrů má pozitivní vliv 

na ekonomiku, i na životní úroveň. Konstatují, že finanční krize vzniklá na počátku 

21. století v USA, byla důsledkem úvěrování nebonitních klientů bank a nekvalitního 

zajištění úvěrových kontraktů, kdy se reálná hodnota zajištění velmi rychle snížila. 

Reálná hodnota zástavy se jednoznačně promítá do výše úvěru i jeho ceny, v podobě 

výše úrokové sazby. Zjišťují, že vyšší tempo růstu peněžní zásoby a vyšší zajištění 

úvěrů vede ke zvýšení tempa růstu úvěrového trhu. Nesledují vztah zajištění a špatných 

úvěrů, co se úvěrové klasifikace týče. Nicméně, doporučují stanovení regulace 

úvěrového trhu, co se týče zajištění úvěrů. Zajištění úvěrů nemovitostmi v kontextu 

s finanční krizí, avšak pouze z pohledu ex-ante asymetrických informací19, sleduje také 

Niinimäki (2011). Dochází k závěru, že méně rizikoví dlužníci jsou ochotní vyšších 

zástav k úvěrům, než ti více rizikoví. Rozlišuje mezi nominálními a reálnými náklady 

a výnosy ze zajištění. Zabývají se i vlivem inflace na nominální úrokové sazby. Zvýšení 

úrokových sazeb snižuje reálnou hodnotu zajištění, pro poptávající je navíc obtížnější 

získat úvěr, což snižuje investice, a v konečném důsledku i tempo růstu HDP. 

Problematikou zajištění se zabývá Fabbri a Menichini (2010). Ve své práci se 

zabývají obchodními úvěry firem při dodavatelsko-odběratelských vztazích. Vyjadřují 

myšlenku, že k takovému nebankovnímu úvěrování dochází zejména u firem, které již 

na bankovní financování nemohou dosáhnout. České firmy rovněž využívají tento typ 

financování naprosto běžně, kdy jako kolaterál slouží např. oběžný majetek (jedná se 

o krátkodobý věřitelsko-dlužnický vztah). Zajištění je jedním z klíčových determinantů 

firemních financí při financování cizími zdroji, protože jeho výše by se měla promítat 

do konečné ceny úvěru (Benmelech a Bergman, 2009). 

 

 
  

                                                           
19 Problematikou asymetrie informací ve vazbě na úvěrový trh se detailně zabývá Vodová (2009). 
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3 Model trhu úvěrů se třemi faktory 

Při zpracování teoretického modelu úvěrového trhu je stěžejně vycházeno 

z práce Heryán (2012). Byl v ní kladen důraz na vztah tří vybraných faktorů, úrokové 

sazby, bonity klienta a úvěrového zajištění. Funkčnost každého modelu je založena na 

předem daných předpokladech, proto je nutno je nejdříve specifikovat. Jsou jimi tyto: 

� Banky nepřekračují výši optimální úrokové sazby imax, kdy maximalizují své 

výnosy Rmax (Stiglitz a Weiss, 1981). 

� Banky neúvěrují za nižší než spodní hranici úrokové sazby imin, dosahují tak 

minimální výše očekávaného zisku při minimálních výnosech Rmin , nejedná se 

o trh dokonalé konkurence (Jafee, 1971). 

� Úroková sazba je stanovena na základě posouzení bonity klienta b a zajištění 

úvěru C (Freixas a Rochet, 2008). 

� Na úvěrovém trhu dochází k procesu úvěrování střetem nabídky SL a poptávky 

DL, přičemž nabídka je exogenní veličina (daná bankovním sektorem), poptávka 

endogenní (prostřednictvím úrokové sazby ji ovlivňuje bankovní sektor). 

� Existují dokonalé informace, takže stanovená úroková sazba z intervalu 

〈 imin ; imax 〉 odpovídá úvěrovému riziku.  

Na schématu 15 můžeme vidět Kartézský graf s linií 45° (Cosci, 1993), 

definující nabídku SL a poptávku DL úvěrového trhu pomocí vybraných faktorů. 

V prvním kvadrantu grafu nabídky na trhu úvěrů můžeme vidět funkci výnosů 

z úvěrových obchodů, popsanou Stiglitz a Weiss (1981), kdy za optimální úrokovou 

sazbu považujeme maximální úrokovou sazbu imax , do jejíž výše se funkce nemění ve 

funkci inverzního charakteru (bod zlomu).  

Druhý kvadrant vyjadřuje riziko celého úvěrového obchodu funkcí g(R). Ta je 

dána třemi parametry. Promítá se zde bonita klienta, parametry produktu, ale také 

kvalita zajištění. Druhý kvadrant nabídky úvěrů odpovídá i realitě s pohledu banky, kdy 

jsou více likvidní úvěrové obchody více ziskové, protože banka může s finančními 

prostředky dále operovat, a zároveň je u úvěrů s delší dobou splatnosti stanovena 

úroková sazba na nižší úrovni. Likviditou úvěrového obchodu chápeme jeho potenciál 

změnit se zpět na finanční prostředky, které byl dlužník bance povinen, či nucen vrátit. 

Do rostoucí funkce kvality úvěrového obchodu g(R) tedy vstupuje více faktorů. Pravá 
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polovina grafu prakticky představuje investiční trojúhelník ze strany nabídky (riziko = i, 
výnos z úvěru, likvidita úvěrového kontraktu).  

Schéma 15: Teoretický model trhu úvěrů se třemi faktory 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Po promítnutí přes třetí kvadrant, linii 45°, jsme následně schopni modelovat 

křivku nabídky na úvěrovém trhu SL v kvadrantu posledním. Nabídka na trhu úvěrů SL 
je matematicky popsána následujícími třemi rovnicemi (1), (2) a (3): 

� = ��(�)      (1)  

� = �(�)      (2)  

�� = �(�),      (3)  

kde L představuje rostoucí funkci úrokové sazby i a ��(�) pak následně tempo růstu 

poskytnutých úvěrů bankou v rovnici (1). Rostoucí funkci výnosů banky f(R) 

představuje úroková sazba s poskytnutých úvěrů i v rovnici (2). Na druhou stranu 



 
 

48

rostoucí funkci g(R) pak představuje vyšší míra rizika Lr celého úvěrového obchodu. 

Z funkčního hlediska při konstrukci nabídky na úvěrovém trhu SL pak platí vztah, kdy 

i  →  L,   R  →  i,   R  →  Lr . 
První kvadrant druhého křížového grafu, poptávky na trhu úvěrů DL je naprosto 

totožný s předchozím grafem nabídkové strany. Druhý kvadrant, funkce f(C&b) 

vyjadřuje teoretický základ, popsaný Freixas a Rochet (2008), kdy méně bonitní klient 

s nižším zajištěním má vyšší úrokovou sazbu než klient bonitní, popř. více zajištěný. 

Představuje tedy pro banku vyšší riziko. Pravá polovina grafu představuje zase 

investiční trojúhelník na straně poptávky po úvěrech (riziko = i, výnos z úvěru, likvidita 

je dána bonitou klienta b, popř. kvalitou zajištění úvěru C ).  
Po promítnutí popsaných vztahů přes třetí kvadrant, opět s linií 45°, jsme 

následně schopni modelovat ve čtvrtém kvadrantu křivku poptávky na trhu úvěrů DL. 
Matematicky je pak zapsána poptávka na trhu úvěrů DL následujícími čtyřmi rovnicemi: 

� =  �(�)      (4)  

� = �(�)      (5)  

� = ℎ("&#)      (6)  

   "&# = $(", #),     (7)  

kde je inverzní funkční vztah mezi výší úrokové sazby i a množstvím poptávaných 

úvěrů DL vyjádřen pomocí klesající funkce L v rovnici (4). Inverzní rostoucí funkce f -1 
úrokové sazby i je vyjádřená funkcí f(R) v rovnici (5). Klesající funkce 

h bonity b a zajištění C představuje bezpečný výnos R pro banku v rovnici (6). Funkce 

k pak už jen znázorňuje kombinaci bonity b a zajištění úvěru C v rovnici (7). 

Z funkčního hlediska při konstrukci poptávky na úvěrovém trhu DL pak platí vztah, kdy 

i  →  L,   R  →  i,   C&b  →  R . 
V případě nabídky úvěrů SL tak platí zákon rostoucí nabídky, tedy při vyšší 

úrokové sazbě i je bankou nabízeno větší množství úvěrů LS. Zároveň se však při nižší 

kvalitě dlužníka (nižší bonita b, méně kvalitní zajištění C ) úroková sazba i zvyšuje. 

V případě poptávky po úvěrech DL platí naopak zákon klesající poptávky, kdy s růstem 

úrokové sazby i klesá poptávané množství úvěrů LD. Teoretický model trhu úvěrů se 

třemi faktory znázorněný na schématu 15 lze matematicky zapsat konečně následujícími 

rovnicemi: 
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�) = �� *�+�,-(��)./      (8)  

�0 =  � *�+ℎ("&#)./      (9)  

�� *�+�,-(��)./ =  � *�+ℎ("&#)./    (10) 

�� = � 1�,- 2��,- 3 � *�+ℎ("&4)./567 ,   (11) 

kde můžeme prostřednictvím vztahů z rovnic (1), (2) a (3) vyjádřit rovnici (8) 

znázorňující obecný matematický zápis pro nabízené množství úvěrů Ls. Kombinací 

vztahů z rovnic (4), (5) a (6) dostáváme zase rovnici (9) znázorňující poptávané 

množství úvěrů LD. Rovnost na trhu úvěrů, bod equilibria E, tedy rovnost mezi nabídkou 

úvěrů SL a poptávkou po úvěrech DL je znázorněna rovnicí (10). Rovnice (11) je pak 

obecný matematický zápis pro vyjádření úvěrového rizika z hlediska zajištění. 

Z pohledu banky, jsou ale schopni poptávat pouze klienti odpovídající kvality. 

Proto jsou na schématu 15 ve druhém kvadrantu poptávkového grafu naznačeny body 

A, B, nacházející se v odlišných šedých zónách. Klienti typu A jsou z pohledu banky tak 

málo bonitní, popř. nejsou schopni poskytnout zajištění C v dostatečné výši a kvalitě, že 

na úvěr nedosáhnou. Banka by zároveň takovým klientům nebyla schopna stanovit 

úrokovou sazbu i odpovídající riziku kontraktu, při níž by dosahovala výnosů. Klienti 

typu B jsou naopak tak bonitní, že by si zasloužili ještě nižší úrokovou sazbu, než je 

imin. Banka by tak ale nedosahovala minimálních očekávaných výnosů Rmin a nebyl by 

tak splněn jeden z předpokladů funkčnosti modelu. Tito klienti jsou tedy nuceni 

poptávat za minimální úrokovou sazbu imin stanovenou bankou, nebo ke střetu nabídky 

a poptávky nedochází. 

Na schématu 15 jsou dále znázorněny tři typy úvěrových kontraktů. Dlužník 1 je 

pro banku více rizikový, proto je mu stanovena úroková sazba z úvěru v její maximální 

výši imax. Můžeme rovněž sledovat, že takovému dlužníkovi je poskytnut úvěr na 

nejnižší úrovni Ld1 (popř. je takových dlužníků méně v portfoliu klientů banky). 

S klesajícím rizikem Lr pak dále klesá výše úrokové sazby i stanovená bankou, a naopak 

roste výše úvěru poskytnutého klientovi 2 na Ld2, kdy dosáhne na vyšší objem 

finančních prostředků za nižší cenu (popř. je v portfoliu banky dlužníků typu 2 více než 

dlužníků typu 1). Dlužník 3 je velmi specifický, protože z hlediska jeho úvěrového 

rizika Lr je mu nabídnuta úroková sazba na nejnižší úrovni imin. Takový dlužník pak 
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může dosáhnout na největší množství finančních prostředků Ld3 za nejnižší cenu (popř. 

je takových dlužníků v portfoliu banky více než dlužníků typu 1, 2). Pokud by však 

z hlediska řízení úvěrového rizika bankou platily výše zmíněné skutečnosti týkající se 

jejího portfolia úvěrovaných klientů, banka může maximalizovat své výnosy na základě 

stanovení optimální výše úrokové sazby na hranici imax , jak popsali Stiglitz a Weiss 

(1981) pouze při stanovení takové sazby pro každý úvěrový kontrakt zvlášť. 

Další důležitou vlastností teoretického modelu trhu s úvěry je zalomení křivek 

v případě nabídky (Jaffee, 1971), i poptávky. Maximální úroková sazba imax je 

stanovena na základě maximalizačního pravidla výnosů banky R. To ale neznamená, že 

při dosažení této maximální hranice banka nebude dále úvěrovat, nabídka úvěrů SL se 

však stává dokonale elastickou až do maxima nabízeného množství. Stanovena je 

rovněž spodní hranice úrokové sazby imin na základě minimálních očekávaných výnosů 

R. To ovšem neznamená, že klienti přestanou úvěry při nejnižší sazbě imin poptávat. 

Poptávané množství naopak roste s nižší cenou finančních prostředků mnohem více 

a křivka poptávky DL se stává dokonale elastickou. Minimální výnosová míra investice 

je stanovena trhem, proto přeci jen nějaká úroková sazba z úvěru existuje. 

3.1 Zavedení asymetrie informací do modelu 
Při zvážení hlediska asymetrie informací a veškerých citovaných modelů, je tato 

problematika zavedena i do našeho teoretického modelu. Ať už se jedná o nepříznivý 

výběr, či morální hazard, v konečném důsledku se to v modelu na schématu 16, i na 

námi modelovaném trhu úvěrů, projeví stejně. Banka nakonec neúvěruje za optimálních 

podmínek. Matematicky lze modifikaci modelu za existence nedokonalých informací 

znázornit následujícími rovnicemi: 

�) = �0 + δ        (12) 

�� *�+�,-(��δ)./ =  � *�+ℎ("&#)./ + δ    (13) 

��δ = � 2�,- 3��,- * � *�+ℎ("&#)./ + δ/56    (14) 

��δ = �� + =
=(>&?)  � 1�,- 2��,- 3 � *�+ℎ("&#)./567 . δ + @ , (15) 

kde jedinou obměnou vztahů oproti vztahu z rovnice (10) o rovnosti nabídky SL 
a poptávky DL na trhu úvěrů je symbol δ, představující informační asymetrii v rovnicích 

(12) a (13). Při vyjádření rizikovosti úvěrového obchodu užitím Taylorova rozvoje 
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sledujeme, že oproti rovnici (14) se nám v rovnici (15) již objevuje zbytková složka 

modelu v podobě ε. 

Schéma 16: Model trhu úvěrů se třemi faktory při asymetrii informací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dojde-li na schématu 16 ex ante k nepříznivému výběru, kdy banka špatně 

ohodnotí kvalitu úvěrového vztahu, může na to mít vliv samozřejmě pouze některý 

z dále uvedených faktorů. Jsou zde popsány veškeré faktory, které mohou nepříznivý 

výběr způsobovat. Hned v druhém kvadrantu nabídkového křížového grafu dochází 

k tomu, že kvalita úvěrového obchodu, daná bankou stanovenou funkcí g(R), je ve 

skutečnosti jiná. Jedná se o obchod méně kvalitní, a proto je dán funkcí odvozenou, více 

neelastickou g1. Dochází tak k situaci, kdy aby banka dosáhla očekávaného výnosu 

Rmax, musela by skutečnou rizikovost obchodu zvýšit z původní Lr* na úroveň Lr1. 
Poskytovala by tak ovšem úvěry rizikovějším klientům za vyšší úrokovou sazbu než je 

optimální úroková sazba i*, přičemž i* je považována za imax. 
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Další možná příčina nepříznivého výběru je na straně poptávky, v nižší než 

bankou stanovené kvalitě klienta. Na druhém kvadrantu poptávkového grafu tak 

dochází k posunu celé křivky funkce bonity a kvality zajištění h(C&b) na nižší úroveň 

odvozené funkce h1. Zmenšují se tak obě dvě šedé zóny a na předchozím případu 

klienta A, nacházejícího se v předchozím případě v nekvalitní šedé zóně, vidíme, že se 

stává vlivem nepříznivého výběru úvěrovaným. Banka ale o existenci nepříznivého 

výběru netuší, proto je méně kvalitní úvěrový kontrakt ohodnocen jako v předchozím 

případě. Linie 45°, znázorňující rovnovážný vztah, je tedy ve třetím kvadrantu 

překročena a v posledním kvadrantu se tak dostáváme do bodu X ležícího nad úrovní 

poptávky (Cosci, 1993). Vidíme, že takový kontrakt by měl být ohodnocen vyšší než 

optimální úrokovou sazbou i*, proto se na křivce výnosů, danou funkcí f(R) dostáváme 

do ztrátové části, kdy se funkce stává inverzní. V případě nabídky úvěrů sice vidíme, že 

třetí kvadrant protíná linii 45° v rovnovážném bodě, více vzdáleném od středu. 

Asymetrie informací však způsobí, že banka ve skutečnosti nabídla větší než optimální 

množství úvěrů za nižší úrokovou sazbu, neodpovídající riziku daného úvěrového 

kontraktu. Nabídková křivka SL tedy není díky asymetrii informací v bodě optima 

dokonale elastická. Při promítnutí skutečné nabídkové úrokové sazby, vyšší než 

optimální, získáváme na ose výnosů R ztrátu způsobenou nepříznivým výběrem, kdy je 

R1 < Rmax . 
Při morálním hazardu se úvěrový vztah stává ex post méně kvalitním. Ať už se 

ale jedná o zhoršení kvality úvěrového obchodu dané funkcí g(R), nebo snížení kvality 

klienta dané funkcí  h(C&b), na úvěrový trh to bude mít naprosto stejný dopad, jako 

v případě nepříznivého výběru (Stiglitz a Weiss, 1992). Z tohoto důvodu jsme 

nekvalitního klienta A ponechali na méně kvalitní funkci h1. Ve skutečnosti by měl ležet 

mimo křivku, ale i tak vně šedé zóny. Při interpretaci morálního hazardu zde naopak 

můžeme pouze konstatovat, že než to banka při vynaložení nákladů na monitoring zjistí, 

platí stejné. Poskytla větší než optimální nabízené množství úvěrů za nižší než riziko 

frekventující úrokovou sazbu. Dostáváme se tedy opět do bodu X, který je součástí větší 

než optimální nabídky, ale leží v prostoru mimo poptávku na úvěrovém trhu. 

3.2 Výstup teoretického modelu úvěrového trhu 
Schéma 17 zobrazuje konečnou verzi a výstup modelu trhu úvěrů se třemi 

faktory, tedy námi modelovaný teoretický trh úvěrů. Sledujeme na něm veškeré již dříve 
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popsané atributy. Optimální úroková sazba i* je stanovena na vyšší úrovni než úroková 

sazba iE´, stanovená jako rovnováha úvěrového trhu (Jaffee, 1971). Objem zdravého 

úvěrování tedy probíhá v intervalu (LE´, LS〉, za úrokovou sazbu v rozmezí (iE´, i*〉, 
přičemž platí, že poptávané množství LD je při dané ceně i* na nižší úrovni než nabízené 

množství LS (Cosci, 1993). Tento úsek převisu nabídky nad poptávkou na úvěrovém 

trhu můžeme označit za čistý credit rationing (Clemenz, 1986). Je stále dodržen 

předpoklad, že nabídka na úvěrovém trhu SL je v našem modelu veličinou exogenní 

a udává endogenní, modelem danou poptávku DL. Díky existenci asymetrie informací je 

z modelu patrné, že úvěry mohou být i ztrátové, kdy se objemově nacházíme v intervalu 

(LS, Lmax) za riziko vyšší, než je riziko optimální úrokové sazby i*. Interval (LS, L´〉 je 

pak součástí reziduální složky modelu, kde vznikají ve větší míře špatné úvěry. Jedná se 

o nerovnovážný vztah, kdy se součástí nabízeného množství stávají úvěry nekvalitním 

dlužníkům.  

V závěru teoretického modelu je nutno konstatovat, že skrze faktory ovlivňující 

kvalitu úvěrového vztahu se neustále mění výše optimální úrokové sazby v čase, proto 

díky asymetrii informací nelze maximalizovat výnosy banky bez utržení jistých ztrát 

v podobě špatných úvěrů. Co se týče morálního hazardu, je navíc nutno počítat se 

započtením nákladů na monitoring klienta. Banky proto úvěrují za vyšší úrokovou 

sazbu iE než je optimální úroková sazba i*, aby tak pokryly případné ztráty ze  špatných 

úvěrů plynoucí z existence asymetrie informací (Cosci, 1993). 

Schéma 17: Výstup modelu trhu úvěrů se třemi faktory 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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4 Užitá data a metodologie 

 Úkolem čtvrté kapitoly dizertační práce je detailně popsat, jak budou pomocí 

ekonometrických a matematických výpočtů analyzovány vztahy vybraných veličin 

úvěrového trhu v České republice. Na začátku kapitoly jsou popsána data, s nimiž je 

pracováno. Součástí kapitoly je dále teoretický popis metodologie užité pro následnou 

aplikaci na úvěrový trh v empirické části dizertační práce. 

4.1 Deskripce užitých dat 
 Data pro analýzu úvěrového trhu a úrokové sazby jsou na kvartální frekvenci za 

období od prvního čtvrtletí 2002 do konce roku 2011, ve vybraných případech do 

prvního kvartálu 2012. Data jsou čerpána ze statistické databáze ČNB, z časových řad 

ARAD, jejichž detailní členění je obsaženo v příloze 1. 

4.1.1 Práce s daty v panelech 

Moderní ekonometrie pracuje s velkým množstvím dat uspořádaných do panelů. 

Takový způsob práce s daty umožňuje jednak vytvářet proměnné, které jsou více 

detailního charakteru, než proměnná jednoduchá, navíc ale můžeme zkoumat vztahy 

v průřezu panelem mezi vybranými veličinami uspořádanými do panelů. Výhodou práce 

s panelovými daty je nesporně možnost zkoumat danou problematiku celistvým 

způsobem, kdy lze pohlížet i na data mikroekonomického charakteru makro pohledem. 

Nevýhodou je zejména dostupnost dat pro vytváření panelů a podmínky funkčnosti 

ekonometrických modelů. Výhodou časových řad ekonomických a finančních veličin je, 

že podmínky funkčnosti často splňují. 

Pokud existuje počet dvou a více veličin obdobného charakteru rozlišených na 

základě společného atributu, které existují vedle jedné, popř. stejného množství veličiny 

jiné, můžeme taková data uspořádat do panelů. Dougherty (2011) uvádí, že data tímto 

způsobem dostávají nový rozměr. Nejen, že je pracováno s daty v čase. Navíc spolu 

data mohou v jednotlivých panelech souviset v periodě nebo v průřezu panely. 

V periodě spolu data souvisí, pokud jsou užita v panelech data například rozdílných 

zemí úzce provázaných zahraničním obchodem (vertikální fixní efekt). V průřezu 

panely spolu souvisí data členěná dle stejného hlediska (horizontální fixní efekt). Práce 

s daty v panelech dle něj nabízí také další možnost. Panely mohou být vytvořeny 

souměrné (balanced), nebo nesouměrné (unbalanced). Pokud v průřezu panelem 
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vybraná veličina chybí, existují efekty náhodné, které by měly i přes takový nedostatek 

identifikovat v panelových datech existující vztahy a závislosti. Dougherty (2011) 

uvádí, že názory na užití nesouměrných panelů se ale často liší. 

4.1.2 Výpočet indikátorů a tvorba panelů úrokových veličin 

Tabulka 3: Tvorba panelů úvěrového trhu s úrokovými veličinami 

Poskytnuté 
úvěry 

Úroková 
sazba 

PRIBOR 
Rozpětí s1m 
IR-PIR 1m 

Rozpětí s3m 
IR-PIR 3m 

Rozpětí s6m 
IR-PIR 6m 

Rozpětí s12m 
IR-PIR 12m 

Poskytnuté 
úvěry  

v mil. CZK 
celkem 

Úroková 
sazba z 

poskyt. úvěrů 
celkem 

PRIBOR 
1 měsíc 

IR celkem  
- PRIBOR 1m 

IR celkem  
- PRIBOR 3m 

IR celkem  
- PRIBOR 6m 

IR celkem  
- PRIBOR 

12m 

Poskytnuté 
krátkodobé 

úvěry  
v mil. CZK 
splatnost 

méně  
než 1 rok 

Úroková 
sazba z 
poskyt. 

krátkodobých 
úvěrů 

PRIBOR 
3 měsíce 

IR 
krátkodobé 

úvěry  
- PRIBOR 1m 

IR 
krátkodobé 

úvěry  
- PRIBOR 3m 

IR 
krátkodobé 

úvěry  
- PRIBOR 6m 

IR 
krátkodobé 

úvěry  
- PRIBOR 

12m 

Poskytnuté 
střednědobé 
úvěry v mil. 

CZK 
splatnost 
1 až 5 let 

Úroková 
sazba z 
poskyt. 

střednědobých 
úvěrů 

PRIBOR 
6 měsíců 

IR 
střednědobé 

úvěry  
- PRIBOR 1m 

IR 
střednědobé 

úvěry  
- PRIBOR 3m 

IR 
střednědobé 

úvěry  
- PRIBOR 6m 

IR 
střednědobé 

úvěry  
- PRIBOR 

12m 

Poskytnuté 
dlouhodobé 
úvěry v mil. 

CZK 
splatnost 

5 let a více 

Úroková 
sazba z 
poskyt. 

dlouhodobých 
úvěrů 

PRIBOR 
12 měsíců 

IR 
dlouhodobé 

úvěry  
- PRIBOR 1m 

IR 
dlouhodobé 

úvěry  
- PRIBOR 3m 

IR 
dlouhodobé 

úvěry  
- PRIBOR 6m 

IR 
dlouhodobé 

úvěry  
- PRIBOR 

12m 

Zdroj: Vlastní ilustrace 

 Na tabulce 3 můžeme konkrétně vidět, jakým způsobem a z jakých veličin jsou 

panely sestaveny. Každý panel v průřezu obsahuje čtyři proměnné obdobného 

charakteru, panely jsou souměrné. Proto existuje předpoklad pro užití fixních efektů 

v průřezu panely. V případě poskytnutých úvěrů se úvěry dále v panelu člení dle 

časového hlediska. Úrokové sazby z poskytnutých úvěrů jsou v panelu členěny naprosto 

totožně dle časového hlediska a splatnosti jednotlivých kategorií. V dizertační práci je 

zahrnut také panel složený ze čtyř druhů úrokových sazeb PRIBOR20, které pro banky 

představují cenu cizího kapitálu na mezibankovním trhu. Rozpětí mezi úrokovými 

                                                           
20 Prague Interbank Offered Rate. Více např. Polouček a kol. (2009). 
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sazbami z poskytnutých úvěrů a jednotlivými druhy úrokových sazeb PRIBOR je pak 

chápán jako úrokové rozpětí, tedy forma vyjádření potenciální úrokové marže.21  

4.1.3 Výpočet a vyjádření bonity 

Z teoretické literatury pro problematiku bonity a zajištění se jí detailně zabývá 

Rose a Hungins (2008). Posouzení bonity dlužníka rozdělují do šesti fází. Je však nutné 

rozlišovat mezi fyzickými a právnickými osobami, tedy bonitou jednotlivce a firmy. 

Zajištění úvěru vyjadřuje jako součást bonity. V dizertační práci je pracováno s bonitou 

právnických osob. Rovněž zajištění úvěrů je věnována větší míra pozornosti zvlášť 

z důvodů jeho důležitosti a potenciálního významného vlivu na úvěrový trh. 

Ogura (2010) ukazuje na rozdíly ve výši úrokových sazeb úvěrů pro již stávající 

klienty banky a klienty zvenčí. Existence takových rozdílů je zajisté způsobena 

informovaností banky a transakční historií jejího klienta. Determinanty ovlivňujícími 

stanovení úrokové sazby italskými bankami v předkrizovém období se zabývá 

Gambacorta (2008). Mezi ekonomické determinanty řadí HDP a inflaci. Zároveň ale 

zohledňuje množství poskytnutých úvěrů, vývoj kapitálu banky, nebo i strukturu 

průmyslových odvětví. V dizertační práci sice nejsou použity zmíněné 

makroekonomické veličiny, v případě bonity je ale pracováno s daty dělenými do 

průmyslových odvětví v ČR. 

I přes skutečnost individuality klientů bank testují Becchetti a Conzo (2011) na 

vzorku dlužníků jejich bonitu a důvěryhodnost, které označují za synonyma. Zabývají 

se opět i problematikou zajištění, proto je mu pozornost věnována v další podkapitole. 

Některé segmenty úvěrového trhu jsou dle jejich názoru nedostatečně zajištěné 

(zejména z mikrosféry financí). V těchto případech je obzvláště nutné nepodceňovat 

právě bonitu a důvěryhodnost dlužníků. Tradiční ratingový mechanismus stanovení 

bonity žadatele o úvěr se opírá zejména o jeho příjmovou stranu. Proto by naopak mělo 

platit, že vyšší nezaměstnanost, znamenající nižší příjmy, signalizuje rovněž nižší 

bonitu klientů bank, jako celku. Grunert a Weber (2009) při své práci vyjadřují bonitu 

klientů úvěrového trhu v Německu prostřednictvím přirážky úrokových sazeb nad 

tříměsíční EURIBOR. Rovněž kombinují při své práci data makroekonomického 

charakteru (tempo růstu HDP, nezaměstnanosti), s interními daty bank (špatné úvěry, 

                                                           
21 Nejedná se zde o čistou úrokovou marži. Do té by samozřejmě musely vstupovat náklady v podobě 
úrokových sazeb z pasívních operací, tedy přijatých depozit. Jedná se však o úrokovou marži z aktivních 
obchodů bank.  
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marže, obrat, celková aktiva). Docházejí k závěru, že je na místě prohloubit sledování 

dlužníků a jejich platební morálky.  

Růčková (2011) uvádí mezi bankrotními a bonitními modely pro společnosti 

rovněž již dříve zmíněnou, modifikovanou verzi Altmanova Z-skóre, vhodnou pro 

podmínky České republiky. V dizertační práci je vycházeno z finanční analýzy 

podnikové sféry ČR, oficiálního dokumentu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kde 

můžeme nalézt nejčastější kvartální interval dat. K výpočtu Almanova Z-skóre je 

zapotřebí veličina v podobě zadržovaného zisku společností, což na čtvrtletní bázi nelze 

zjistit, protože se zisk přerozděluje pouze jedenkrát ročně. Časové řady by při roční 

frekvenci byly ale příliš krátké. Z tohoto důvodu byl ke stanovení bonity užit obdobný 

model IN05 – model důvěryhodnosti. 

Model IN05 je obdobně jako Altmanovo Z-skóre kombinací vybraných 

ukazatelů aktivity, likvidity, rentability a zadluženosti firmy, jež jsou odlišně váženy 

v následujícím tvaru dle rovnice (16): 

FG05 = 0,13. J
>K + 0,04. MNOP

Ú + 3,97. MNOP
J + 0,21. T

J + 0,09. UJ
VKWVNÚ ,   (16) 

kde A je celková bilanční suma, OA jsou oběžná aktiva, EBIT je zisk před zdaněním 

a úroky, V jsou výnosy, CZ představují cizí zdroje, KZ krátkodobé závazky, 

Ú nákladové úroky a KBÚ krátkodobé bankovní úvěry. 

Modifikace na model IN05 proběhla v roce 2005, kdy se již dle standardů EU 

členila průmyslová odvětví do skupin NACE. Byla navýšena váha pro rentabilitu 

celkového vloženého kapitálu 
MNOP

J  a zároveň byly zpřísněny hraniční hodnoty 

hodnocení. Při hodnotě vyšší než 1,6 společnost vytváří hodnotu, při nižší hodnotě než 

0,9 hodnotu nevytváří. Rozmezí mezi těmito hodnotami je tzv. šedá zóna, kdy se nelze 

přiklonit ani k jednomu hodnocení. Tempo růstu pak může ale jednoznačně vypovídat 

o zvýšení, nebo snížení schopnosti společností hodnotu vytvářet. Model důvěryhodnosti 

bude vypočítáván za vybraná průmyslová odvětví ČR a následně aplikován na český 

úvěrový trh pro zjištění dopadu změn jejich bonity. 

4.1.4 Problematika zajištění úvěrů 

Thomas et al. (2007) uvádí ve své práci tři hlavní složky nákladů plynoucích 

z existence špatných úvěrů. Náklady přijetí definuje jako součet nákladů špatných úvěrů 

(pravděpodobnost neplacení násobí variabilními náklady na produkt), investičních 
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nákladů, a shromažďovacích nákladů. Náklady odmítnutí oproti tomu definuje jako 

náklady z definitivně ztrátových obchodů. Třetí složkou jsou pak náklady na 

shromažďování informací. Takové detailní rozlišení by však v dizertační práci nebylo 

z důvodu dostupnosti interních dat bankovního sektoru možné. Jelikož zatím neexistuje 

jednotná směrnice centrálních bank na úrovni EU pro statistickou evidenci 

a zveřejňování dat k zajištění úvěrů, ani ČNB data pro zajištění nezveřejňuje. Komerční 

banky jí sice publikují v měsíčních reportech hodnotu zajištění úvěrů v různých 

kategoriích, liší se ovšem metodika výpočtu diskontů nominální hodnoty zajištění 

úvěrů.22 

Díky neexistenci komplexní datové základny nelze problematiku zajištění úvěrů 

zkoumat v kontextu s úvěrovým trhem obdobně, jako tomu bylo v případě úrokové 

sazby a bonity. Vybrané tuzemské banky ale zveřejňují k zajištění úvěrů informace ve 

svých výročních zprávách. Tyto informace nejsou standardizovány a mnohdy se liší 

způsob jejich evidence.23 Proto ani zde nelze analogicky aplikovat obdobný 

ekonometrický postup. 

Problematika zajištění úvěrů bude řešena formou kombinace kvantitativní 

a kvalitativní analýzy, kdy budou komparovány údaje obsažené ve výročních zprávách 

pěti vybraných zástupců tuzemského bankovního sektoru (viz. Tabulka 1, podkapitola 

1.2). Jedná se samozřejmě o údaje pocházející z individuálních, nekonsolidovaných 

účetních závěrek. V provedené kvalitativní analýze budou sice zveřejněna rovněž data 

numerického charakteru. Tato data jsou však na roční frekvenci, proto jsou z hlediska 

ekonometrické komparativní analýzy nedostačující. Na základě grafů z těchto dat ale lze 

testovat vybrané hypotézy obsažené v úvodu dizertační práce. 

4.2 Teoretický regresní model z dat v panelu 
Nasbíraná data, uspořádaná v panelech jsou testována regresní metodou 

nejmenších čtverců, kdy je vysvětlena endogenní proměnná dle rovnice (17): 

XYZ = [ + \-. ]1YZ + \^. ]2YZ + ⋯ + \`. ]aYZ + @YZ ,    (17) 

                                                           
22 Komerční banky evidují reálnou hodnotu zajištění dle vlastních interních principů. ČNB však některé 
druhy zajištění naprosto anuluje (diskont se liší rovněž dle klasifikace úvěru, ke kterému se zajištění 
vztahuje). Centrální banka následně používá dle vlastních směrnic diskonty odlišné výše pro různé druhy 
zajištění úvěrů členěných dle průmyslových odvětví, klasifikace, ale i splatnosti. 
23 Nejpodrobnější informace ze skupiny největších českých bank zveřejňuje ve svých výročních zprávách 
Komerční banka. Částečné informace k hodnotě zajištění úvěrů lze nalézt také ve výročních zprávách 
Unicredit Bank a GE Money Bank. Česká spořitelna, ani ČSOB však žádné informace ohledně zajištění 
ve svých výročních zprávách neuvádějí. 
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kde XYZ je vysvětlovanou endogenní proměnnou i průřezů v čase t, ]1YZ až ]aYZ jsou 

proměnné vysvětlující v počtu n, [ je konstantou z níž vychází regresní přímka, @YZ je 

reziduální nevysvětlená složka modelu a symboly \- až \` jsou regresní koeficienty 

v počtu n, které kvantifikují statisticky významný vliv exogenních proměnných na 

proměnnou endogenní.  

 V dizertační práci jsou do základního vyjádření teoretického regresního modelu 

zaváděny fixní efekty v průřezu panely. Je tomu tak nejen z hlediska charakteru dat 

v průřezu souměrně vytvořenými panely, ale i z hlediska výsledků testování užití 

fixních efektů. Teoretický zápis fixních efektů v průřezu panely regresního modelu  je 

zapsán rovnicí (18): 

XYZ − XdY = ∑ \fgfh^ . +]YfZ − ]dYf. + δ. (i − i̅) + @YZ − @Y̅ ,    (18) 

kdy jsou vyjádřeny a postupně sledovány fixní efekty v průřezu panely vždy odečtením 

zbývajícího i počtu průřezů. Endogenní proměnnou je XYZ − XdY, kde XdY vyjadřuje zbylé 

průřezy panelem, exogenní proměnnou je pak součet j počtu proměnných ]YfZ − ]dYf, 

kde ]dYf vyjadřuje opět zbylé průřezy panelem, přičemž minimální počet exogenních 

proměnných je dvě a maximální k. @YZ − @Y̅ představuje zbytek modelování při užití 

fixního efektu. Nejedná se o efekt z hlediska času, což je v zápisu vyjádřeno pomocí 

i − i.̅ 24 

Při konstrukci regresního modelu je dále nutno dodržet tři základní podmínky. Je 

nutno vyloučit přítomnost multikolinearity mezi regresory, regresní model by neměl být 

poškozen přítomností autokorelace a neměla by existovat heteroskedasticita reziduí, 

zbytkových složek modelu. Multikolinearita je přítomna, pokud vysvětlující nezávisle 

proměnné jsou statisticky významně korelovány25 vně interval (-0,8; 0,8). 

O nepřítomnosti autokorelace vypovídá Durbin-Watsonův statistický ukazatel, který by 

měl nabývat hodnot v intervalu (1,7; 2,3), ideálně se blížit k hodnotě 2,00. 

Heteroskedasticita znamená variabilní rozptyl reziduí. Je ji například možné prokázat 

tehdy, když by existoval statisticky významný vzájemný vztah mezi rezidui a nějakou 

nezávisle proměnnou.26  

                                                           
24 Dougherty (2011, s. 518), problematikou fixních efektů se detailně zabývá Baltagi (2005). 
25 Korelace představuje vzájemný vztah dvou veličin a nabývá hodnot v intervalu 〈−1; 1〉. 
26 Pro testování heteroskedasticity nelze v EViews 7 při práci s panelovými daty využít např. White test, 
jako uvádí Cipra (2008, str. 84-94). Proto byla testována statistická významnost a přítomnost korelace 
mezi rezidui a jednotlivými regresory. 
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 Základní podmínkou pro vytváření regresního modelu užitím metody 

nejmenších čtverců a testování kointegrace (viz dále) je stacionarita, kdy jsou časové 

řady integrovány až na řádu jedna I(1). Do regresního modelu jsou proměnné 

dosazovány v tempech růstu, tedy na prvních diferencích, v řádu I(1). V případě 

kointegrace ale pracujeme s nestacionárními daty nultého řádu I(0). Stacionarita 

jednoduše znamená vlastnost časové řady, kdy řada dosahuje stejného konečného 

průměru. V moderním pojetí ekonometrie se k jejímu testování užívá test jednotkového 

kořene. Platí pravidlo, kdy v případě, že časová řada nemá jednotkový kořen je tato řada 

považována za stacionární a naopak. 

 Baltagi (2005) uvádí, že testů jednotkového kořene se provádí více druhů. 

V našem případě celkem čtyři testy. Jedná se o test společného, ale také testy 

individuálního jednotkového kořene časových řad. Pro společný jednotkový kořen 

a testy stacionarity užijeme testu Levin, Li, a Chu dle rovnice (19):27 

∆ndYZ = ∆nYZ − ∑ \oYfpqfh- . ∆nYZ,f − ]YZ´ . δr         (19) 

Pro individuální testy jednotkového kořene se jedná o test Im, Pesaran a Shin 

dle rovnice (20):28 

∆nYZ = [. nYZ,- + ∑ \Yfpqfh- . ∆nYZ,f + ]YZ´ . δ + @YZ ,     (20) 

dále o kombinované Fisher-Augmented Dickey Fuler a Fisher-Phillips-Perron testy dle 

rovnice (21).29 Hančlová et al. (2010) argumentují, že testy se v zásadě liší. PP test 

nezohledňuje autokorelovanost reziduí rozšířením o autoregresní členy jako ADF test, 

ale přímo koriguje směrodatné odchylky. 

∆nYZ = [. nYZ,- + ∑ \Yfpqfh- . ∆nYZ,f + δsY .ϑsZ + @YZ ,    (21) 

kde ∆nYZ je hodnota panelové proměnné i průřezů v čase t, oproti rovnici (20) vystupují 

v rovnici (21) autoregresní členy δsY a ϑsZ, kdy m = 1, 2, 3. Rovnice (19) se od rovnic 

(20) a (21) liší tím, že zkoumá stacionaritu z hlediska společného jednotkového kořene, 

ne individuálního, jako zmíněné dvě rovnice. Nulovou hypotézu zamítáme při hodnotě 

pravděpodobnosti nižší než 0,05. Jedině pak si můžeme dovolit tvrdit, že užitá data 

v panelech jsou stacionární. 

                                                           
27 EViews 7 User´s Guide II (2010, s. 396). 
28 EViews 7 User´s Guide II (2010, s. 399). 
29 EViews 7 User´s Guide II (2010, s. 400). 
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4.3 Kointegrace a Grangerovy testy 
 Kointegraci lze definovat jako dlouhodobý příčinný vztah mezi dvěma 

veličinami neboli dlouhodobou kauzalitu. Dlouhodobost je však pojem dosti 

subjektivní, protože, co je dlouhodobé pro jednoho analytika, nemusí být dlouhodobé 

pro analytika jiného. Rovněž si nejde dovolit tvrdit, že od určitého počtu zpoždění 

a vlivu jedné ekonomické veličiny na druhou se jedná o příčinný dlouhodobý vztah. Je 

to závislé jak na časové frekvenci dat, tak na chování vývoje časové řady. Proto by měla 

být problematice zpoždění věnována jistá míra pozornosti a rovněž zpoždění musí být 

testována. 

 Wang (2009) tvrdí, že pokud jsou pro následnou regresi užity panely, kde mezi 

regresory v panelech a vysvětlovanou závislou proměnnou existuje příčinná vazba, 

výsledný regresní model bude robustnější, než kdyby kauzalita mezi panely 

neexistovala. Heryán (2011) aplikuje tuto metodologii na země EU, kdy existuje 

příčinná vazba pouze mezi sedmi zeměmi EU. V dizertační práci je užito pro testování 

kointegrace dat v panelech kombinovaného Fisherova testu, který vychází 

z Johansenových testů dlouhodobé kauzality. V zásadě se jedná o to, že i přes fakt, že je 

pracováno s daty uspořádanými v panelech, je zkoumán individuální příčinný vztah 

v průřezu mezi jednotlivými panely. Již dříve zmíněná zpoždění, která je nutno pro testy 

kointegrace zadat, jsou testovány ve VAR modelu30 a to konkrétně Wald testem kritérií 

pro zpoždění.31 Je však nutno nejprve otestovat všechny proměnné, aby byly testy 

kointegrace prováděny za zcela stejných parametrů. 

 Fisher (1932) odvodil kombinovaný test příčinných vztahů mezi individuálními 

nezávisle proměnnými, který byl později aplikován pro testy kointegrace v průřezu 

panely. Popisuje jej následující matematický zápis: 

−2 ∑ log	v
Yh- (i) → Χ2	2N	,	 	 	 	 	 	   (22) 

kde  je pravděpodobnost existence kointegrace průřezu i a lze verifikovat nulovou 

hypotézu pro celý panel. Χ2 je výsledkem kombinace dvou testů v průřezu panely, trace 

testu a maximum eigenvalue testu.32 

                                                           
30 Vektorová autoregrese, kdy jsou všechny proměnné endogenní. 
31 Více se problematikou VAR modelů a testování dlouhodobých vztahů zabývá Hančlová et al. (2010), 
Cipra (2008), nebo Kočenda a Černý (2007). 
32 EViews 7 User´s Guide II (2010, s. 705). 
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 Nulovou hypotézu lze v průřezu panelem zamítnout jedině tehdy, indikují-li to 

výsledky obou testů zároveň. V případě odlišného výsledku je nutné přiklonit se 

k jejímu přijetí, protože výsledek jednoho testu nelze vyzdvihnout nad výsledek testu 

druhého. Maximum eigenvalue test indikuje, zda je dle naší hypotézy právě maximálně 

r kointegračních vektorů a ne r+1 . Matematicky lze maximum eigenvalue test zapsat 

takto: 

ysz{ = −|}a(1 − yo�W-) ,        (23) 

kde yo� je eigenvalue právě r kointegračních vektorů a T je počet sledování. ysz{ je 

maximálním počtem vektorů. Trace test naopak indikuje, zda počet kointegračních 

vektorů není nižší než r. Matematicky je pak trace test vyjádřen: 

yZ�z~� = −| ∑ }a (1 − yoY)gYh�W-  ,       (24) 

kde yoY  je eigenvalue právě i kointegračních vektorů a T je opět počet sledování. yZ�z~� 

je zde ale naopak minimálním počtem vektorů. Pro přijetí hypotézy a nalezení 

kointegračního vztahu musí platit, že oba testy identifikují stejný počet příčinných 

vazeb. 

Vektorová autoregrese a konstrukce modelu VAR umožní testování vhodného 

počtu zpoždění. VAR je ekonometrickou metodou, kdy všechny proměnné jsou 

chápány jako endogenní a jsou postupně děleny do vektorů. Její výhodou je nejen celá 

řada možných testů proměnných, zejména jejich exogenity a v našem případě vhodného 

počtu zpoždění a vůbec vhodného typu kointegračního modelu. VAR model testuje 

rovněž zpožděné proměnné a umožňuje z hlediska vektorů testovat i silně korelované 

proměnné, takže zde nefiguruje problém multikolinearity. Základní rovnice modelu 

vektorové autoregrese (25) jej popisuje takto: 

XYZ = [ + \-XY(Z,-) + ⋯ + \`XY(Z,=) + ϑ. ]YZ + @YZ ,    (25) 

kde jsou všechny proměnné endogenní XYZ z dat v panelu složeného z i průřezů v čase 

t zpožděného až po (t-d), ]YZ vyjadřuje v základní rovnici vektor exogenních 

proměnných a @YZ je vektorem inovativních změn a jsou v něm zahrnuty korelované 

i nekorelované složky modelu. Pro lepší pochopení vektorů je základní rovnice (25) 

rozepsána do dvou rovnic (26), (27) s proměnnou X a Y pro 2 zpoždění: 
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XYZ = [ + \--XY(Z,-) + \-^]Y(Z,-) + δ--XY(Z,^) + δ-^]Y(Z,^) + @YZ ,  (26) 

]YZ = [ + \^-XY(Z,-) + \^^]Y(Z,-) + δ^-XY(Z,^) + δ^^]Y(Z,^) + @YZ ,  (27) 

na nichž je vidět, že VAR model skutečně dělí použité proměnné do vlastních vektorů 

z hlediska ϑ počtu proměnných, kdy byla v ilustrovaném případu zohledněna zpoždění 

d=2.33 

Je důležité zdůraznit, že VAR model v dizertační práci slouží pouze jako nástroj 

umožňující stanovit vhodný počet zpoždění pro kointegraci, dále je funkční vztah 

testován metodou nejmenších čtverců. 

  

                                                           
33 EViews 7 User´s Guide II (2010, s. 495). 
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5 Ekonometrické odhady při analýze trhu úvěrů 

Předmětem zkoumání dizertační práce je český úvěrový trh, kdy jsou zkoumány 

změny ve vazbách temp růstu jeho vybraných veličin na vysvětlovanou proměnnou, 

kterou je v případě funkce úrokové sazby změna objemu poskytnutých úvěrů, v případě 

funkce bonity změna úrokových sazeb z poskytnutých úvěrů. Konstrukce modelů se 

tedy liší, proto je každá veličina zkoumána zvlášť. Zajištění úvěrů je oproti zbylým 

veličinám zcela specifické z hlediska dostupnosti dat. 

5.1 Funkce úrokové sazby  
Při zpracování panelové regrese je užito metody nejmenších čtverců. Je tedy 

nutno splnit dané podmínky. Časové řady musí být stacionární, což znamená, že data 

musí ve sledovaném dosahovat stejného konečného průměru. Příloha 2 ukazuje, že při 

zkoumání stacionarity jsou všechny proměnné stacionární až na první diferenci.  

U původních časových řad vidíme, že všechny panely mají společný jednotkový 

kořen, což znamená, že stacionární nejsou. Rovněž u testů individuálního jednotkového 

kořene je dosaženo závěru, že všechny časové řady jsou nestacionární. Pouze panel 

časových řad úrokových sazeb z poskytnutých úvěrů byl dvěma ze čtyř testů 

vyhodnocen jako stacionární, což je považováno za nedostatečný důkaz. Panely bez 

jakékoliv další úpravy jsou tedy nestacionární. 

Zcela opačná situace nastává při testech panelových dat na první diferenci. Při 

testech společného, i individuálního jednotkového kořene je zcela zamítnuta ve všech 

případech nulová hypotéza o jeho přítomnosti. Je zde tedy objektivní tvrzení, že 

všechny vytvořené panely jsou stacionární na prvních diferencích. 

Proto byla všechna data převedena na tempo růstu, úrokové sazby a úroková 

rozpětí v procentech dle rovnice (28). 

��YZ = F�YZ − F�YZ,-            (28) 

Absolutní hodnoty, např. poskytnuté úvěry byly nejdříve logaritmovány 

dekadickým logaritmem, až poté byl vyjádřen rozdíl tohoto období oproti předchozímu 

a změna byla vyjádřena rovněž v procentech v následujícím tvaru: 

}YZ = (log(�YZ) − log	(�YZ,-)) ∗ 100       (29) 

Základní teoretický regresní model s daty v panelech popsaný rovnicí (17) 

v předchozí kapitole je zapsán v následujícím tvaru dle rovnice (30): 
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}YZ = [ + 	\-. ��YZ + \`. �`�YZ + @YZ ,       (30) 

kde }YZ představuje tempo růstu i poskytnutých úvěrů v čase t, ��YZ tempo růstu 

úrokových sazeb z poskytnutých úvěrů, �`�YZ je tempo růstu úrokového rozpětí oproti 

n měsíční úrokové sazbě PRIBOR, kdy n = �1; 3; 6; 12�, α představuje konstantu 

a symbol ε je zbytková složka regresního modelu.34 

 Jelikož je splněna podmínka stacionarity dat na první diferenci původně 

nestacionárních panelových dat, mohou být tyto panely testovány z hlediska 

kointegrace. Výsledky testů obsažené v příloze 3 prokazují jako vhodný počet zpoždění 

dvě.35 V případě Wald testu je nutno poznamenat, že při jeho hodnocení je třeba 

postupovat zpětně, což znamená, že by měla být statisticky významná i předchozí 

zpoždění. 

 Výhodou panelového VAR modelu je také možnost testování Grangerovy 

kauzality.36 Výsledky slabé exogenity tempa růstu poskytnutých úvěrů ukazují, že zbylé 

vybrané proměnné nelze považovat za endogenní. Šokové změny vybraných 

exogenních proměnných mají tedy skutečně vliv na změnu poskytnutých úvěrů. Model 

VAR (2) je konstruován s konstantou bez trendu a restrikcí.37 Testy normality, ani 

reziduí nebyly prováděny, protože se jednalo pouze o testování zpoždění a exogenity, 

což je v tomto typu modelu možné. 

 Příloha 3 postupně dále ukazuje výsledky testů kointegrace mezi 

nestacionárními panely, kdy je vždy součástí vysvětlovaná endogenní proměnná 

v podobě poskytnutých úvěrů a liší se exogenní vysvětlující proměnné. Pro testování 

byl použit kombinovaný Fisher-Johansen test panelové kointegrace, kdy se jevil vhodný 

model s lineárním deterministickým trendem, zpoždění byla zadávána 1 2. Počet 

zpoždění je dán výsledky testování vhodného počtu zpoždění ve VAR modelu, 

obsažených na začátku přílohy 3. Výhodou užitých testů kointegrace je, že pokud je 

prokázána kauzalita neomezeným testem mezi panely, lze dále sledovat, zda existuje 

kointegrace rovněž v průřezu panely. Z  výsledků je patrné, že neomezené testy 

kointegraci prokazují pouze mezi panely zahrnujícími vysvětlující exogenní proměnné 

                                                           
34 Při interpretaci výsledků jednotlivých panelových regresí je použito způsobu, který ve své práci užívají 
Rossi a Volpin (2004). 
35 Při SC testu vychází sice dvě zpoždění jako statisticky nevýznamná, nicméně z hlediska převahy byl 
přijat opačný výsledek zbylých čtyř testů, obdobně jako Hančlová et al. (2010), str. 67. 
36 Více se problematikou Grangerovy kauzality zabývá Kočenda a Černý (2007), str. 157-161. 
37 Více se konstrukcí modelů VAR zabývá Hančlová et al. (2010), str. 46-48, nebo Cipra (2008), str. 426-
438. 
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v podobě úrokových rozpětí. Příčinný vztah mezi panely s úrokovou sazbou 

z poskytnutých úvěrů, ani se sazbami PRIBOR nebyl prokázán. V průřezu panely 

můžeme sledovat nejvíce kointegrované proměnné v podobě úrokových rozpětí oproti 

tříměsíční a šestiměsíční sazbě PRIBOR. Testy kointegrace byly více méně prováděny 

jako doplňující, protože to umožňoval charakter dat. Stěžejní pro dizertační práci je 

vztah funkční. 

5.1.1 Panelový regresní model s úrokovými veličinami 

Nejdříve je konstruován základní regresní model, kdy se první tři modely 

potýkají s problémem multikolinearity. V příloze 4 se nachází korelační matice 

vzájemných závislostí mezi regresory, kdy vidíme, že nelze mezi sebou kombinovat 

jednotlivá úroková rozpětí, protože jsou výrazně, statisticky významně korelována. Na 

rozdíl od úrokových sazeb PRIBOR mohou být v modelech ale kombinována 

s úrokovou sazbou.  

Tabulka 4 znázorňuje vertikálně výsledky panelových regresních rovnic. Při 

čtení tabulky zleva doprava sledujeme, že regresní koeficienty β1 pro změnu úrokové 

sazby a βn pro změnu jednotlivých úrokových rozpětí se liší z hlediska hladiny 

významnosti. Tabulka je dále členěna na dvě části, kdy první část vlevo obsahuje tři 

regresní modely sloužící k následné konstrukci čtyř modelů ve druhé části tabulky 

vpravo. Je tak činěno postupným odebíráním nejméně významného regresoru z modelu. 

Do prvního modelu bylo na úvod zavedeno všech pět panelů s regresory.  

Do všech regresních modelů byly zavedeny dle výsledků testů obsažených 

v příloze 5 fixní efekty v průřezu panely. Proměnné tedy spolu při regresi horizontálně 

v panelech souvisí, jak regresory, tak vysvětlovaná endogenní proměnná, k čemuž 

existoval předpoklad již při konstrukci panelů. Kombinace úrokových rozpětí je sice 

negativně poznamenána multikolinearitou, můžeme zde ale vidět, že při kombinaci 

všech vytvořených úvěrových rozpětí se navíc jevila statisticky významná pouze 

úroková sazba. Z výše uvedených důvodů jsou stěžejní další čtyři modely v pravé části 

tabulky, kde testujeme funkční závislost mezi tempem růstu poskytnutých úvěrů, 

tempem růstu úrokové sazby a tempem růstu jednotlivých úrokových rozpětí. Kladný 

vliv úrokové sazby je na českém úvěrovém trhu nezpochybnitelný. Znamená to, že 

i přes její nárůst a vyšší cenu úvěrů, množství poskytnutých úvěrů roste. Naopak ale 

také při zpomalení tempa růstu úrokových sazeb klesá tempo růstu poskytnutých úvěrů. 
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Ukazatel Durbin-Watson svědčí o přítomnosti mírné kladné autokorelace, která 

je však považována za neškodnou. Cipra (2008) ve svých příkladech dociluje snížení 

autokorelovanosti reziduálních složek regresního modelu přidáním autoregrese reziduí 

AR (1). V našem případě by však autoregrese reziduí snižovala markantním způsobem 

vypovídací schopnost modelu a nebyla statisticky významná, proto od jejího užití bylo 

upuštěno. Cipra (2008) docílil jejím užitím nižší hodnoty Durbin-Watson ukazatele než 

je v našem případě odhadů modelů a považoval autokorelaci za neškodnou. 

Tabulka 4: Výstup regresních modelů s úrokovými veličinami 

Závislá proměnná: Tempo růstu poskytnutých úvěrů   

Metoda: Nejmenších čtverců. Perioda: 3/01/2002 3/01/2012. Průřez panelem: 4. 

Regresory 
Koeficienty 
β1, βn 

Koeficienty 
β1, βn 

Koeficienty 
β1, βn 

Koeficienty 
β1, βn 

Koeficienty 
β1, βn 

Koeficienty 
β1, βn 

Koeficienty 
β1, βn 

α 1,5887 a 1,5628 a 1,5780 a 1,5546 a 1,5962 a 1,5390 a 1,5649 a 

ir 4,8077 a 5,0228 a 5,1191 a 5,2646 a 5,4176 a 5,4868 a 5,3622 a 

s1m 4,2623   3,6233     -4,5354 b    

s3m -15,8228   -16,1474   -9,6703   -4,4521 a    

s6m 5,0453   7,9891   4,7710     -3,5698 b   

s12m 2,0669        -2,6035 b  

Zavedené efekty: Fixní efekty v průřezu panely 

Očištěné R2 0,1655 0,1749 0,1782 0,1804 0,1740 0,1733 0,1591 

Durbin-
Watson stat 

1,8589 1,8489 1,8381 1,8350 1,8154 1,8233 1,8266  

Pozn.: Symboly a, b signalizují statistickou významnost na hladině 1 %, resp. 5 %. 
Zdroj: výpočty autora 

 V prvních třech modelech byly v levé části tabulky tedy postupně vyřazovány 

z modelu nejméně významné vysvětlující exogenní proměnné na základě hladiny 

statistické významnosti. V pravé části tabulky vidíme, že poslední zanechané úvěrové 

rozpětí se vždy jevilo jako statisticky významné společně s úrokovou sazbou. Nicméně, 

jeho vliv na úvěrový trh je za zkoumané období opačný, než bylo předpokládáno 

v teoretickém modelu úvěrového trhu. Inverzní vztah pro banky signalizuje nižší 

úrokovou marži z aktivních operací při růstu objemu poskytnutých úvěrů. Také naopak 

při růstu tempa růstu úrokové marže značí pokles tempa růstu poskytnutých úvěrů. 

Příloha 5 následně ukazuje testy zavádění fixních efektů do průřezu panelem a testování 

heteroskedasticity. Vidíme, že regresní modely s daty v panelech jsou v pořádku 

a heteroskedasticita reziduí zde není přítomna. 
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5.1.2 Vývoj úrokových veličin v ČR 

Z dosažených výsledků je dále patrné, že úrokové rozpětí oproti tříměsíční 

úrokové sazbě PRIBOR se jeví jako významnější než zbývající úroková rozpětí. Proto 

lze pro úvěrový trh v ČR za klíčovou úrokovou sazbu mezibankovního trhu považovat 

tříměsíční PRIBOR. Příloha 3 sice ukazuje, že kointegrace v průřezu panely nebyla 

nalezena mezi endogenní proměnnou a exogenní proměnnou v podobě úrokové sazby 

PRIBOR. Nicméně, příčinná vazba byla neomezeným testem kointegrace detekována 

právě mezi objemem poskytnutých úvěrů a úrokovým rozpětím oproti tříměsíční sazbě 

PRIBOR. V průřezu panely sice na jedné straně neexistuje příčinná vazba mezi všemi 

individuálními časovými řadami. Na druhé straně model, kdy vysvětlujeme kladné 

tempo růstu objemu poskytnutých úvěrů kladným tempem růstu úrokové sazby 

a záporným tempem růstu úrokového rozpětí oproti tříměsíční úrokové sazbě PRIBOR, 

zůstává i přes tento fakt v odhadech nejsilnějším funkčním vztahem. Jednotlivé 

dlouhodobé příčinné vztahy mezi úrokovými sazbami z poskytnutých úvěrů a sazbami 

mezibankovního trhu řeší ve své práci již Heryán a Stavárek (2010). V případě ČR však 

příčinná vazba není ani v jejich práci nalezena, proto se autor přiklání k názoru, že mezi 

těmito úrokovými veličinami na úvěrovém trhu v naší zemi kointegrace neexistuje. 

Graf 10: Vývoj úrokových sazeb v ČR (průměr za bankovní sektor) 

  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě časových řad ARAD, statistické databáze ČNB 
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Při bližším sledování úrokových sazeb spolu s tříměsíční úrokovou sazbou 

PRIBOR na grafu 10 můžeme na jejich vývoji vidět, že lze zkoumané období rozdělit 

i na tři sub-periody, od prvního čtvrtletí 2002 do druhého čtvrtletí 2003, od třetího 

čtvrtletí 2003 do třetího čtvrtletí 2008, od posledního čtvrtletí 2008 do konce období. Na 

grafu v sestupné fázi vybrané úrokové veličiny nejprve v první sub-periodě klesají, pak 

následuje druhá sub-perioda a předkrizové období a následně můžeme sledovat, že 

krizové období začíná změnou z posledního čtvrtletí roku 2008, kdy sazby razantně 

klesají. Při bližším zkoumání bylo zjištěno, že regresní modely sice vytvořit lze, 

nicméně při kvartální frekvenci dat nejsou takové modely robustní. Dokonce z nich 

v některých případech nelze generovat ani rezidua pro zkoumání heteroskedasticity. 

Čtvrtletní data byla volena pro další modifikaci našeho regresního modelu a propojení 

problematiky úrokové sazby s problematikou bonity na úvěrovém trhu. Nejčastější 

frekvence dat pro podnikovou sféru v ČR je právě kvartálního charakteru. Proto bylo od 

komparace mezi jednotlivými sub-periodami upuštěno a časový úsek je zkoumán jako 

celek. 

Graf 11: Vývoj úrokových rozpětí v ČR (průměr za bankovní sektor) 

  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě časových řad ARAD, statistické databáze ČNB 

Na grafu 11 vidíme vývoj úrokových rozpětí, oproti tříměsíční sazbě PRIBOR. 

Vidíme, že globální finanční krize z počátku třetího tisíciletí zapříčinila nárůst 
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úrokového rozpětí ve všech ilustrovaných příkladech dle splatnosti úvěrů. Heryán 

a Stavárek (2012) prokázali funkční závislost vybraných veličin úvěrového trhu ČR 

a úvěrových trhů zemí, z nichž pocházejí většinoví vlastníci tuzemského 

koncentrovaného bankovního sektoru. Na tuto problematiku upozornil ve své zprávě 

z února 2012 rovněž Mezinárodní měnový fond (IMF, 2012). Tato problematika se úzce 

dotýká corporate governance vybraných finančních korporací. 

 Závěrem je nutno konstatovat, že byl prokázán inverzní, statisticky významný 

funkční vztah mezi tempem růstu úrokových rozpětí a úvěrovým trhem. To znamená, že 

pro banky se stávají rostoucí aktivní operace méně ziskové. Nicméně, kladný statisticky 

významný vztah úrokové sazby znamená, že úvěrování se stává více nákladným pro 

žadatele úvěrů, klienty bank v ČR. 

5.2 Funkce bonity 
Bonita klienta má při poskytování úvěru klientovi zásadní vliv na výši úrokové 

sazby z úvěru. Data za jednotlivá průmyslová odvětví se vytváří součtem za vybraný 

počet firem z daného odvětví působících na území České republiky. Proto jsou při 

tvorbě panelů posuzována jednotlivá stejná odvětví v průřezu panelu oproti různým 

druhům úrokových sazeb. Znamená to, že totožný panel znázorňující změnu úrokových 

sazeb z poskytnutých úvěrů bude vysvětlován změnou bonity vybraného průmyslového 

odvětví každého zvlášť. Je tak možné komparovat rozdíly mezi funkčním vztahem 

bonity odlišných podnikatelských oborů. 

 Příloha 6 ukazuje, že nelze vytvořit modifikaci regresního modelu, kde by bonita 

průmyslových odvětví vystupovala v roli dummy proměnné. Po většinu sledovaného 

období se totiž vybraná odvětví pohybují v šedé zóně. To znamená, že se nelze přiklonit 

ani k hodnocení, že se jedná o bonitní, či bankrotní průmyslové odvětví.38 Z pohledu 

indexu důvěryhodnosti IN05 lze vypozorovat, že nejméně bonitní je průmyslové 

odvětví ubytování, pohostinství a stravování. Pokud platí vztah popsaný v teoretickém 

modelu úvěrového trhu, kdy s nižší bonitou je stanovena úroková sazba, ceteris paribus 

by se mělo dát změnou tempa růstu bonity vysvětlovat změnu tempa růstu úrokové 

sazby z úvěrů. 

                                                           
38 Je logické, že tomu tak je i z hlediska agregovaných dat za vybraný počet firem pro daná průmyslová 
odvětví NACE. Proto je sledován individuálně vliv změny bonity jednotlivých průmyslových odvětví na 
změnu úrokových sazeb z poskytnutých úvěrů. 
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Butzen a Fuss (2003) zkompletovali sborník konference organizované národní 

bankou Belgie, který je psán jak v teoretické, tak empirické rovině. Jeho součástí je 

rovněž kapitola zabývající se vysvětlením likvidity pomocí regresního modelu, kde 

konstruovali vlastní regresory. Ve své práci dělí dluhy dle splatnosti do třech kategorií, 

takže je možné vysledovat statistickou významnost každé z nich. V dizertační práci je 

pracováno se všemi splatnostními kategoriemi, avšak dělení probíhá na úrovni 

průmyslových odvětví. Je tak činěno zejména z důvodu takového dělení samotnou 

Českou národní bankou. 

Funkční vztah bonity je tedy vysvětlován pro endogenní vysvětlovanou 

proměnnou v podobě změny úrokových sazeb. Rovnice (31) pak popisuje výsledný 

panelový regresní model. 

��YZ = [YZ + \pYZ. �a05pYZ + \YZ. ��(1)YZ + @YZ ,       (31) 

kde �a05pZ je tempo růstu indexu důvěryhodnosti, tedy změna bonity vybraného 

průmyslového odvětví p v panelu pro i průřezů v čase t vyjádřená tak, aby se dala 

vysvětlit změna úrokových sazeb z poskytnutých úvěrů ��YZ, ��(1)YZ je autoregrese 

vložená pro optimalizaci míry autokorelovanosti reziduální složky modelu. 

Z hlediska stacionarity je v příloze 7 zřejmé, že pro regresní analýzu nelze 

použít odvětví velkoobchodu a maloobchodu a odvětví zpracovatelského průmyslu, 

která nejsou stacionární na první diferenci. Komparaci kointegračních vazeb v případě 

zkoumání vztahu bonity průmyslových odvětví na úvěrový trh v ČR rovněž nelze 

provést, protože ze zbývajících odvětví jsou tři panely stacionární již na hodnotách. 

Není tak splněna podmínka nestacionarity časových řad se stacionárními tempy růstu. 

Nicméně, pro zkoumání funkční závislosti změny bonity průmyslových odvětví na 

změnu výše úrokových sazeb z poskytnutých úvěrů lze použít pět průmyslových 

odvětví z ČR. Jedná se o průmyslová odvětví:  

• dobývání a těžba,  

• výroba a rozvoz elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu,  

• zásobování vodou, související s odpadními vodami, odpady a sanacemi,  

• stavebnictví, 

• ubytování, stravování a pohostinství. 
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5.2.1 Panelový regresní model s bonitou 

Z hlediska dostupnosti dat z oficiálních dokumentů Ministerstva průmyslu 

a obchodu ČR byl zkoumaný úsek zkrácen na období od roku 2005 do roku 2011. Data 

jsou stále na čtvrtletní frekvenci. Endogenní závislou proměnnou je tempo růstu 

úrokových sazeb z poskytnutých úvěrů s různou dobou splatnosti a vysvětlující 

exogenní proměnné jsou postupně voleny za pět vybraných průmyslových odvětví jako 

změna tempa růstu jejich indexu důvěryhodnosti IN05.  

Tabulka 5 ukazuje vertikálně výstupy regresních modelů ilustrujících funkční 

vliv tempa růstu bonity průmyslových odvětví na tempo růstu úrokových sazeb 

z poskytnutých úvěrů. Z hlediska autokorelace reziduí bylo zapotřebí do modelů zavést 

autoregrese AR (1), jako to provádí Cipra (2008). Ukazatel Durbin-Watson tak skutečně 

dosahuje optimálnějších hodnot a autokorelace se jeví ve všech modelech jako 

statisticky významná. Příloha 8 ukazuje, že heteroskedasticita není v modelech 

přítomna, i když z hlediska statistické významnosti již toto tvrzení není tak silné, jako 

tomu bylo u předchozí skupiny modelů funkční závislosti úrokových sazeb. 

Tabulka 5: Výstup regresních modelů s bonitou za vybraná odvětví v ČR 

Závislá proměnná: Tempo růstu úrokové sazby z poskytnutých úvěrů 
Metoda: Nejmenších čtverců; Perioda: 3/01/2005 12/01/2011; Průřez panelem: 4 
 

Regresory 
Koeficienty 
βit, βpit 

Koeficienty 
βit, βpit 

Koeficienty 
βit, βpit 

Koeficienty 
βit, βpit 

Koeficienty 
βit, βpit 

α 0,0056  0,0130  0,0063 0,0056   0,0139   

Autoregrese AR (1) 0,4945 a 0,5947 a 0,4942 a 0,4972 a 0,5244 a 

Těžba a dobývání -0,0146       

Elektřina, plyn a teplo  -0,3445 a     

Zásobování vodou   -0,0384    

Stavebnictví    0,1359 b  

Stravování, pohostinství     0,3507 a 

      

Zavedené efekty: Fixní efekty v průřezu panely 

Očištěné R2 0,2532 0,4077 0,2535 0,2981 0,4795 

Durbin-Watson stat 2,0373 1,6678 2,0351 1,9996 1,6984 

Pozn.: Symboly a, b signalizují statistickou významnost na hladině 1 %, resp. 5 %. 
Zdroj: výpočty autora 

Tabulka 5 ilustruje výsledky výpočtů pěti vertikálně vyjádřených regresních 

rovnic pro vyjádření funkce bonity vybraných průmyslových odvětví dle dělení NACE. 

Je-li opomenuta problematika zajištění úvěrů, mělo by platit pravidlo, že s růstem 

bonity naopak klesá výše úrokové sazby z úvěru. Na tabulce však vidíme, že je to 
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splněno pouze u jediného průmyslového odvětví a to u odvětví výroby a rozvozu 

elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Zde vidíme statisticky významný 

záporný vztah změny bonity a změny úrokové sazby z poskytnutých úvěrů. Další dva 

statisticky významné výsledky funkčního vztahu byly potvrzeny pro průmyslové 

odvětví stavebnictví a odvětví ubytování, stravování a pohostinství. Jedná se ale 

o pozitivní vztah a naopak platí, že například s poklesem bonity úroková sazba z úvěrů 

klesá. Tento jev může být zapříčiněn vstupem úvěrového zajištění do věřitelsko-

dlužnického vztahu při poskytování úvěru. Problematika zajištění může mít také vliv na 

statistickou nevýznamnost změny bonity na změnu úrokových sazeb u zbylých dvou 

průmyslových odvětví. Proto je jako třetí část úvěrového trhu v ČR zaměřena pozornost 

právě na oblast problematiky zajištění úvěrů. Samozřejmě tomu může být i z hlediska 

platební morálky a historie klientů z daných dvou odvětví. V opačném případě kdy ale 

růst bonity znamená růst úrokových sazeb je to dáno například zvýšeným rizikem 

nepříznivého výběru. Společnosti se totiž mohou z hlediska pokladní hotovosti tvářit 

jako bonitní, přičemž argumentují, že většinu výnosů a nákladů transformují do cash 

flow toků bez zpoždění v hotovosti. Bankovní analytik ale může takový argument 

považovat za zkreslený a úvěrový kontrakt za rizikový z hlediska záměrné optimalizace 

likvidity společností z průmyslových odvětví stavebnictví a odvětví ubytování, 

stravování a pohostinství. 

5.2.2 Vývoj bonity vybraných pr ůmyslových odvětví v ČR 

Graf 12: Vývoj bonity vybraných pr ůmyslových odvětví dle NACE 

 

Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě dokumentů Finanční analýza podnikové sféry 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
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Z grafu 12 je patrný velmi zajímavý jev. Vidíme, že od přelomu roku 2009/2010 

je změna bonity vybraných průmyslových odvětví v ČR více pozitivně korelována 

a jejich bonita zaznamenává velice podobný vývoj. Jedinou výjimkou je odvětví 

stravování, pohostinství a ubytovacích služeb, které zaznamenalo největší propad bonity 

již na přelomu let 2008/2009 a bonita tohoto odvětví se pohybuje nejvíce pod průměrem 

oproti zbylým průmyslovým odvětvím. 

Doposud sice byla věnována pozornost společnostem z vybraných 

průmyslových odvětví, nicméně nebyl znázorněn vývoj poskytnutých úvěrů těmto 

odvětvím. Je tak činěno pro znázornění, zda a do jaké míry jsou identifikovaná zjištění 

vážná. Z grafu 13 je patrné, že objem úvěrů nejvíce narůstá v odvětvích energetického 

průmyslu a stavebnictví. V případě stavebnictví však byl identifikován kladný vztah, 

což znamená, že s poklesem bonity odvětví, klesá úroková míra.  

Graf 13: Objemy poskytnutých úvěrů ve vybraných průmyslových odvětvích 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě časových řad ARAD, statistické databáze ČNB 

Nyní je namístě otázka, jak jsou tato průmyslová odvětví charakterizována. 

Dělení dle EU do skupin NACE je jistě standardizováno. Všechna průmyslová odvětví 

ale rozhodně nejsou stejně velká. Pokud se navíc za sledované období výrazně změní 

počet firem v průmyslovém odvětví, má to zajisté vliv také na vývoj objemu 

poskytnutých úvěrů danému odvětví. 
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Tabulka 6: Počet firem ve vybraných odvětvích NACE 

 
Těžba Energie Stavebnictví Pohostinství 

2011 21 121 115 36 
2010 21 121 115 36 
2009 23 129 71 19 
2008 25 127 71 19 
2007 23 117 71 19 

Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv MPO 

Tabulka 6 ukazuje počty firem vybraných odvětví. Historicky se dal počet 

společností zpětně dohledat pouze do roku 2007. Vidíme, že zatímco v těžebním 

průmyslu a průmyslu energetickém se počet firem prakticky nezměnil, v odvětví 

stavebnictví a pohostinství je tomu přesně naopak. V posledních dvou letech zde narostl 

počet evidovaných společností prakticky na dvojnásobek. Může to mít vliv na skokový 

nárůst poskytnutých úvěrů v odvětví stavebnictví, tak na bonitu obou odvětví. Co je 

zřejmé a utvrzuje to tak i argumenty autora, je stabilní počet společností v energetickém 

průmyslovém odvětví. Inverzní vztah tempa růstu bonity a tempa růstu úrokové míry by 

navíc měl být zárukou kvality nově poskytnutých úvěrů těmto společnostem. Vyšší 

úvěrová aktivita těchto společností může mít ale vliv na vyšší ceny produktu, tedy může 

zapříčinit další nárůst cen energií. 

5.3 Analýza zajištění úvěrů 
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, Česká spořitelna ani ČSOB ve svých 

výročních zprávách, v příloze individuální účetní závěrky nezveřejňují informace 

týkající se zajištění úvěrů. Nejúplnější informace oproti tomu ve všech sledovaných 

výročních zprávách podává Komerční banka, které je věnována pozornost nejdříve. 

Následně budou při kvantitativní analýze komparovány informace podávané GE Money 

Bank a Unicredit Bank. 

Komerční banka ve své výroční zprávě zveřejňuje numerická data k jednotlivým 

druhům zajištění úvěrů dělené do třech následujících kategorií: 

• Nominální hodnota zajištění stanovená na základě interních pravidel KB (např. 

ocenění nemovitosti interním odhadcem, aktuální hodnota ručení, tržní hodnota 

cenného papíru). 
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• Nominální hodnota zajištění krácená koeficientem zohledňující časovou hodnotu 

peněz, náklady na prodej zajištění, riziko poklesu cen na trhu, riziko 

insolvence, apod. 

• Použitá hodnota zajištění, tj. diskontovaná hodnota zajištění snížená do aktuální 

výše zůstatku zajišťované expozice dle pravidel ČNB (Komerční banka, 2012, 

s. 164). 

Graf 14: Vývoj poskytnutých úvěrů a zajištění KB 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv KB 

Na grafu 14 můžeme sledovat vývoj zajištění úvěrů v mil. CZK oproti 

poskytnutým úvěrům KB za posledních 10 let. Byla brána v potaz hodnota zajištění 

stanovená interními pravidly banky. Vidíme jak rostoucí trend úvěrů, tak rostoucí trend 

zajištění, které osciluje kolem hodnoty poskytnutých úvěrů. Z hlediska interpretace, zda 

je zajištění na vyšší, či nižší úrovni nelze jednoznačně tvrdit ani jedno, protože 

v průběhu těchto let docházelo ke změně interních pravidel pro stanovení hodnoty 

zajištění. Nicméně, z grafu je patrné, že zajištění hraje významnou roli v hospodaření 

a úvěrové politice jedné z největších tuzemských bank.  

Navíc KB zveřejňuje i použitou hodnotu zajištění jednotlivých klasifikačních 

kategorií úvěrů. Na grafu 15 tak můžeme sledovat vývoj použité hodnoty zajištění 

k jednotlivým kategoriím špatných úvěrů (úvěry nestandardní, pochybné a ztrátové). 

Z grafu je patrné, že ČNB vstupuje do procesu hodnocení zajištění striktně, protože 

použitá hodnota zajištění ztrátových úvěrů je prakticky nulová. Ne, že by zajištění 
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k takovým pohledávkám banky neexistovalo. ČNB ale v případě ztrátových úvěrů 

z účetního hlediska akceptuje velmi malou část z široké palety druhů zajištění (viz dále 

Tabulka 7). 

Graf 15: Vývoj špatných úvěrů KB a zajištění k nim 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv KB 

V případě GE Money Bank jsou zveřejněna zajištění dle sektoru a druhu 

zajištění. Můžeme tak například vyčíst, jaké zajištění poskytují neziskové organizace, 

finanční, nefinanční společnosti, vládní organizace apod. GE ale nezveřejňuje zajištění 

k jednotlivým klasifikačním kategoriím úvěrů, jako tomu bylo u KB. Jsme však opět 

schopni znázornit vývoj úvěrů a celkového zajištění k nim. 

Graf 16: Vývoj poskytnutých úvěrů a zajištění GE 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv GE 
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Graf 16 ilustruje vývoj poskytnutých úvěrů oproti hodnotě zajištění GE. Obě dvě 

křivky mají za posledních 10 let rostoucí trend. Můžeme vidět, že tato ve srovnání s KB 

menší banka poskytuje v mnohem větší míře nezajištěné úvěry. V případě zajištění 

úvěrů vidíme, že od roku 2008 jeho hodnota mírně poklesla. Je také zvláštní, že 

v posledních třech letech se hodnota zajištění prakticky nemění. KB oproti GE 

zaznamenává nejen nárůst úvěrů, ale i zajištění. Tyto dvě křivky se u KB v posledních 

třech letech naopak přiblížily. Tyto rozdíly dle názoru autora nevyvstávají kvůli 

odlišnému systému řízení rizik, ale díky odlišným obchodním strategiím. 

V posledním případě Unicredit Bank bylo zjištěno, že banka ve svých výročních 

zprávách zveřejňuje rovněž celkovou hodnotu různých druhů zajištění úvěrů. Zajištění 

k úvěrům členěné dle klasifikačních kategorií úvěrů však lze nalézt pouze v posledních 

dvou letech.  

Graf 17: Vývoj poskytnutých úvěrů a zajištění Unicredit 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z výročních zpráv Unicredit 

V případě Unicredit Bank je třeba upozornit na fúzi, která proběhla v roce 2005. 

Proto dochází ke skokovému nárůstu obou křivek na grafu 17 v roce 2006. Můžeme 

obdobně jako u GE sledovat více liberální úvěrovou politiku banky, kdy hodnota 

zajištění zdaleka nedosahuje hodnoty poskytnutých úvěrů. Co ale víc, můžeme sledovat, 

že od vzniku Unicredit Bank se hodnota zajištění naopak snižuje. Ze srovnání třech 

ilustrativních příkladů lze dojít k závěru, že větší banka si z hlediska konkurence je 

schopna říci o větší zajištění úvěrů. Menší banky by mohly být vytlačeny právě ze 

strany větších bank, proto je hodnota zajištění na mnohem nižší úrovni. 
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Provedená analýza neumožňuje rozlišit, zda jsou klienti KB oproti menším 

bankám více bonitní a banka vyžaduje zajištění pro snížení úrokové míry, nebo zda je 

tomu naopak a KB je z hlediska nižší bonity své klientely nucena vyžadovat vyšší míru 

zajištění úvěrů. Více bonitní klienti by tak byli úvěrováni bankami menšími. Pokud by 

šlo konstruovat model bonity a zajištění úvěrů pro celý trh, mohla by být zodpovězena 

otázka, zda je v ČR zajištění úvěrů vyžadováno při růstu, či poklesu bonity odvětví. 

Poslední typ analýzy, kterou bylo možné provést je kvalitativní analýza, co do 

druhu zajištění. Ve všech případech, i když u Unicredit pouze za poslední dva roky, lze 

dohledat druhy zajištění úvěrů. Komparovány jsou zde výkazy za poslední rok 2011. 

Tabulka 7: Zveřejňované druhy zajištění úvěrů vybraných bank v ČR 

  KB GE Unicredit  
Záruka státu x   
Záruka banky x x x 
Záruční vklady x   
Dluhopisy v zástavě x   
Zástava věci nemovité x x x 
Zástava věci movité x x x 
Ručení právnickou osobou x x x 
Ručení fyzickou osobou x x  
Zástava pohledávky x   
Pojištění úvěrového rizika x   
Směnečné právo  x  
Zajištění v držení banky  x  
Ostatní x  x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Tabulka 7 ukazuje, že i co do druhu zajištění poskytuje nejpodrobnější 

informace Komerční banka. Autor práce netvrdí, že by GE a Unicredit neakceptovaly 

i jiné typy zajištění úvěrů. Nezveřejňují k nim ale žádné informace ve svých výročních 

zprávách. Vidíme, že zveřejňovaná škála druhů zajištění k úvěrům je skutečně široká. 

Pro kategorii ztrátových úvěrů však ČNB například akceptuje jako použitou hodnotu 

zajištění úvěrů jedině hotovost v podobě záručních vkladů. Z uvedeného seznamu 

v tabulce 7 je pak drtivá většina zajištění pro nejméně kvalitní druhy úvěrů z hlediska 

reálné hodnoty považována za nulovou. 
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6 Diskuze nad dosaženými výsledky 

V šesté kapitole dizertační práce je shrnuta předchozí empirická část nejdříve 

verifikací hypotéz stanovených v úvodu práce. Následně je věnován prostor diskuzi nad 

viditelnými dopady finanční krize na český trh úvěrů, protože tato problematika má 

dopad jak na ekonomiku ČR, tak ovlivňuje vývoj vybraných veličin úvěrového trhu. 

V závěru kapitoly jsou pak vyvozena doporučení, kterými by se dle výsledků 

provedených analýz mělo české bankovnictví řídit. 

6.1 Vyhodnocení stanovených hypotéz 

• Úroková sazba plní klíčovou funkci při střetu nabídky a poptávky na trhu úvěrů 

v ČR. 

Z hlediska výsledků panelové regrese, jejíž výsledky byly interpretovány 

v podkapitole 5.1.1, si můžeme dovolit tvrdit, že úroková sazba z poskytnutých úvěrů je 

skutečně klíčová při střetu nabídky a poptávky na trhu úvěrů. Ve všech námi 

vytvořených modelech se totiž jevila změna úrokových sazeb jako statisticky významná 

pro změnu objemu poskytnutých úvěrů v ČR. Hypotézu přijímáme. 

• Čím je úroková sazba nižší, tím více úvěrů je poskytováno. 

Vyhodnocení druhé hypotézy vnáší do problematiky úrokových sazeb a jejich 

klíčové funkce na trhu úvěrů v ČR jisté pochybnosti. Z hlediska kladného funkčního 

vztahu mezi úrokovými sazbami a poskytnutými úvěry bylo prokázáno, že čím větší 

jsou úrokové sazby, tím větší je objem poskytnutých úvěrů a naopak. Hypotézu tedy 

jednoznačně zamítáme. Z našich zjištění lze diskutovat domněnku, že nabídka úvěrů je 

veličinou exogenní, nezávisle proměnou, která určuje poptávku na českém trhu úvěrů. 

Již Vodová (2009) argumentuje, že exogenita nabídky a poptávky na trhu úvěrů se mění 

dle fáze vývoje úvěrového trhu. Z dosažených výsledků je patrné, že při růstu změny 

poskytnutých úvěrů je exogenní skutečně nabídka na úvěrovém trhu. Při snížení tempa 

růstu je tomu ale naopak a exogenní se stává poptávka úvěrového trhu, která ovlivňuje 

endogenní závislou proměnnou v podobě nabídky úvěrů.39   

• Problematiku bonity lze zobecnit z individuálního pohledu na dílčí subjekty 

úvěrového trhu v ČR, průmyslová odvětví. 

                                                           
39 Převis nabídky nad poptávkou, ale i poptávky nad nabídkou na trhu úvěrů řeší ve své práci pomocí 
nerovnovážných modelů Vodová (2009). 
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Hypotézu přijímáme, protože existují data i nástroje, které lze použít 

k propočtům sloužícím pro stanovení bonity za celé průmyslové odvětví. Nicméně, dle 

výsledků uvedených v příloze 6, ilustrujících výpočty indexu důvěryhodnosti IN05 pro 

vybraná průmyslová odvětví, musíme vyjádřit názor potřeby vytvoření nového 

váženého indexu. Ten by měl dokázat pro podmínky ČR šedou zónu bonity indexu 

důvěryhodnosti IN05 rozdělit podrobněji. Dle názoru autora rozhodně nelze například 

energetická odvětví zařazovat z hlediska bonity do stejné skupiny jako odvětví 

pohostinství. 

• Bonita je na českém úvěrovém trhu klíčová pro stanovení výše úrokové sazby. 

Čtvrtou hypotézu definitivně zamítáme. Je ale na místě zdůraznit fakt, že tak je 

činěno na úrovni heterogenního seskupení firem ve vybraných průmyslových odvětvích. 

Rozhodně nelze tvrdit, že by bonita nebyla klíčovým faktorem pro stanovení výše 

úrokové sazby individuálního kontraktu. Z hlediska výstupů panelových regresních 

modelů z podkapitoly 5.2.1 se povedlo nalézt pouze jeden statisticky významný vztah 

svědčící o faktu, že by více bonitní klient měl nižší úrokovou sazbu. Do procesu 

úvěrování a stanovení úrokové sazby z úvěru tedy rozhodně musí vstupovat faktor 

zajištění úvěru. 

• Na českém úvěrovém trhu se poskytují zajištěné úvěry ve větší míře než úvěry 

nezajištěné. 

Tuto hypotézu je složité verifikovat díky malé dostupnosti dat pro zajištění 

úvěrů. Za předpokladu, že se ČS a ČSOB chovají při poskytovaní úvěrů z hlediska 

jejich zajištění obdobně jako KB, můžeme tuto hypotézu přijmout. Takový předpoklad 

lze vytvořit na základě obdobné velikosti bilanční sumy těchto tří bank. Podíl úvěrů na 

celkových aktivech v KB a ČS se pohybuje okolo 55 %. Podíl poskytnutých úvěrů na 

celkových aktivech ČSOB je sice nižší, ale i kdyby banka měla obdobnou úvěrovou 

politiku, jako banky menší, na českém trhu úvěrů se poskytují ve větší míře úvěry 

zajištěné. Co do objemu poskytnutých úvěrů, i výše jejich zajištění se totiž jedná 

o majoritu úvěrového trhu v ČR. Tyto tři největší tuzemské banky si musí vzájemně 

konkurovat, proto neexistuje racionální předpoklad, že se situace v ČS, KB a ČSOB liší. 

Hypotézu přijímáme. Je však zřejmé, že hypotézy týkající se zajištění lze snadno 

vyvrátit díky malé dostupnosti dat. S jistotou nelze argumentovat, že tomu tak bude na 

celém úvěrovém trhu. Pravděpodobné to nicméně z analyzovaných dat je. 
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• Zajištění plní na trhu úvěrů v ČR klíčovou funkci při střetu nabídky a poptávky. 

I když verifikaci šesté hypotézy nemáme podloženu ekonometrickými výpočty, 

vylučovací metodou ji přijímáme. Funkce bonity při stanovení úrokové sazby na trhu 

úvěrů v ČR byla zpochybněna, významnost úrokových sazeb pro střet nabídky 

a poptávky však naopak potvrzena. Proto z hlediska zvážení vybraných třech faktorů 

úvěrového trhu přijímáme hypotézu o klíčové funkci zajištění úvěrů. 

• Zajištění tvoří významnou složku při krytí rizika poskytování úvěrů v ČR. 

Ani tuto hypotézu není díky malé dostupnosti dat pro zajištění úvěrů snadné 

verifikovat. Z hlediska verifikace předchozí hypotézy bychom se mohli přiklonit 

k jejímu přijetí. Tvrzení by však mělo být podloženo výpočtem, což v našem případě 

není. Jak ukázala tabulka 7 v závěru předchozí kapitoly, existuje spousta druhů 

zajištění, které akceptují jak velké, tak menší banky. Zajištění úvěrů tedy slouží ke krytí 

rizika plynoucího z poskytování úvěrů v ČR. Proto jsme se rozhodli rovněž poslední, 

sedmou hypotézu přijmout. 

6.2 Diskuze dopadů finanční krize na úvěrový trh v ČR 
Z první kapitoly je zřejmé, že finanční krize zapříčinila zpomalení tempa růstu 

úvěrového trhu v ČR.40 Dále je patrné, že globální finanční krize zasáhla český úvěrový 

trh počátkem roku 2009, kdy začalo na trhu zejména růst riziko. Podíl špatných úvěrů 

na poskytnutých úvěrech celkem začal narůstat ve všech třech klasifikačních kategoriích 

špatných úvěrů (nestandardní, pochybné, ztrátové úvěry). Pátá kapitola v empirické 

části týkající se úrokových sazeb prokazuje pokles úrokových sazeb datovaný rovněž na 

začátek roku 2009.41 Nicméně, evidentní je nárůst úrokových rozpětí v tomto období, 

což je spojeno s větší mírou rizika na českém trhu v krizovém období. 

Bonita vybraných tuzemských průmyslových odvětví začala razantně klesat 

rovněž počátkem roku 2009. Jediné odvětví, které se výrazně odlišuje, je odvětví 

energetického průmyslu. Finanční krize jej výrazně zasáhla až se zpožděním jednoho 

roku. Tuto skutečnost přisuzuje autor práce snížení odběrů a tedy výnosů zbylých 

průmyslových odvětví, ale také následnému snížení počtu odběratelů. Existence nákladů 

na energie, které jsou všechna zbylá průmyslová odvětví nucena vynaložit, aby vůbec 

                                                           
40 To prokazuje ve své práci rovněž Heryán (2010a). 
41 První očividné propady tříměsíční tržní úrokové sazby PRIBOR byly zaznamenány již v srpnu a září 
roku 2008. Permanentní pokles tříměsíční sazby PRIBOR je však datován až od ledna roku 2009. Proto se 
přikláníme k názoru, že se finanční krize až tehdy promítla do chování úvěrového trhu v ČR. 
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mohla fungovat, představuje pro energetická průmyslová odvětví výnos. Rizika spojená 

s výší úrokových nákladů a právě nákladů na energie a jejich vliv na fungování 

společností v ČR se v současnosti dostávají do popředí odborných diskuzí. 

Co se týče zajištění úvěrů, v páté kapitole lze sledovat, že zatímco větší KB 

v krizovém období dává přednost vyššímu zajištění, menší banky GE a Unicredit 

naopak upouštějí od požadavku zajištění úvěrů a podstupují tak vyšší riziko. Z hlediska 

konkurence velkých bank jsou menší banky v ČR ochotny upustit od požadavků na 

zajištění pro dosažení požadované rentability. Zpomalení tempa růstu úvěrů v krizovém 

období je však zřejmé u všech třech sledovaných bank. 

Posledním dopadem na tuzemský trh úvěrů, ale i celou ekonomiku ČR je odliv 

českého kapitálu do zahraničí. Z provedených empirických analýz bylo zjištěno, že růst 

či pokles úrokových sazeb má vliv stejně na růst či pokles poskytnutých úvěrů. 

U úrokového rozpětí tomu ale bylo naopak a byl identifikován statisticky významný 

inverzní vztah. Při zpomalení tempa poskytnutých úvěrů se takové operace pro banky 

stávají více rentabilní. Heryán a Stavárek (2012) argumentují ve své studii způsoby, 

kterými zahraniční mateřské společnosti realizují peněžní toky od svých dceřiných 

bank. Na existenci rozdílů v příčinných vazbách úrokových rozpětí v zemích vybraných 

mateřských společností oproti situaci v ČR upozornili Heryán a Stavárek (2010). 

Zpomalení tempa růstu úvěrového trhu souvisí s nižší aktivitou ekonomických subjektů 

a se zpomalením hospodářského růstu. Za takových podmínek pak může mít odliv 

kapitálu do zahraničních společností negativní vliv na ekonomiku ČR. 

Graf 18: Tempo růstu peněžního agregátu M1 a úvěrů soukromému sektoru (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě časových řad ARAD, statistické databáze ČNB 
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Na grafu 18 sledujeme, že v krizovém období docházelo ke zpomalení tempa 

růstu úvěrového trhu, kdy v polovině roku 2009 rostl úvěrový trh méně než nejužší 

peněžní agregát M1. Od poloviny roku 2010 začal úvěrový trh znovu růst a na začátku 

roku 2011 předbíhá tempo růstu úvěrového trhu tempo růstu peněžního agregátu M1. 

Koncem roku 2011 však tempo růstu úvěrového trhu opět klesá a dostává se zpět pod 

tempo růstu agregátu M1. Na grafu 19 následně vidíme stavy obou veličin. Spojnice 

trendů ukazuje na klesající likviditu úvěrů, což jednoznačně souvisí s nárůstem 

dlouhodobých úvěrů ve sledovaném období (viz graf 1). 

Graf 19: Stavy poskytnutých úvěrů a peněžního agregátu M1 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě časových řad ARAD, statistické databáze ČNB 

6.3 Shrnutí, návrhy a doporučení bankovnímu sektoru 
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bance, vypočtené dle vlastních interních pravidel v měsíčních intervalech. ČNB sice 

užívá vlastní směrnice a v průběhu sledovaných 10 let lišící se způsoby diskontu pro 

výpočet jí akceptované hodnoty a použité hodnoty zajištění v daných kategoriích. To ale 

není vážný argument pro nezveřejňování hodnot zajištění ve statistické databázi 

centrální banky. Ani neexistence standardizace pro publikaci dat v oblasti zajištění na 

evropské úrovni není pádným argumentem, proč nejsou data pro zajištění veřejně 

publikována (klasifikace pohledávek se liší v EU také). 

Legislativně je v ČR upravena problematika zajištění vyhláškou č. 123/2007 Sb., 

o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev 

a obchodníků s cennými papíry ve znění pozdějších předpisů.42 Zajištění je vyhláškou 

řešeno v části čtvrté, hlavě IV, dílu 2, Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku 

investičního portfolia. Konkrétně se jedná o oddíl 3, Techniky snižování úvěrového 

rizika. Detailně se pak zajištěním zabývají příloha 15, příloha 16 vyhlášky, jmenovitě 

Techniky snižování úvěrového rizika a podmínky uznatelnosti, Metody a podmínky pro 

zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika. Zejména přílohová část 

popisuje detailní metodologii, na jejímž podkladě by bylo možné vytvořit jasný rámec 

pro vlastní evidenci a zveřejňování dat za zajištění úvěrů v ČR. 

V poslední úpravě vyhlášky č. 123/2007 Sb. upravila ČNB v roce 2012 

předchozí novely o problematiku zajištění a to hned ve dvou bodech. Jedná se zaprvé 

o zohlednění zajištění bankou při stanovení výše ztráty ze znehodnocení (snížení účetní 

hodnoty) pohledávek s obdobnými charakteristikami k úvěrovému riziku. Zadruhé se 

jedná o zcela nový bod 5 přílohy č. 1, část 1, písmeno B, který zohledňuje další aspekty 

úvěrové expozice členěné dle její splatnosti. Součástí tohoto bodu je jak kvalita 

a dostatečnost zajištění, tak například problematika situace protistrany v rámci 

ekonomického odvětví, v němž působí. 

Tuzemské komerční banky by neměly zneužívat svého postavení v roli věřitele, 

kdy jsou v mnohých případech schopny a ochotny půjčit úvěr nebonitnímu rizikovému 

dlužníkovi. Činí tak ale v současnosti ze dvou důvodů. Jednak věří produktu klienta, 

který musel z důvodu finanční krize jít s cenami dolů a banka tak jde dolů s maržemi, 

a to i přes fakt, že bonita klienta krizí klesá. Druhý důvod, zejména u finančních 

institucí menších rozměrů, je snaha v konečném důsledku vytěžit z bankrotu klienta. 

                                                           
42 Vyhláška č. 282/2008 Sb., vyhláška č. 380/2010 Sb., vyhláška č. 89/2011 Sb. a vyhláška č. 187/2012 
sbírky z letošního roku. 
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Bankovní etika sice není předmětem této práce43, hodnota podílu špatných úvěrů na 

jejich celkovém objemu v krizovém období ale určitým způsobem narůstá a je třeba si 

uvědomit, že zde již nefigurují pohledávky odprodané třetím stranám (exekutorům, 

faktoringovým společnostem, apod.). Chování bank samotných je pro funkčnost  

bankovně orientovaného systému v ČR rozhodně podstatné. Geršl et al. (2012) ve své 

detailní analýze publikované ČNB docházejí k závěru, že české banky jsou v poslední 

době vystaveny vlastním zapříčiněním větší míře rizika z poskytování úvěrů, což 

nekoresponduje s výší úrokových sazeb z poskytnutých úvěrů. Jejich analýza je 

prováděna v rozpětí let 2002 až 2010. Výsledky dizertační práce jejich tvrzení 

podporují, protože z hlediska vztahu bonity a úrokových sazeb z úvěrů byl nalezen 

statisticky významný záporný vztah pouze u energetického průmyslového odvětví za pět 

vybraných průmyslových odvětví. Ve větší míře však byly v předchozí kapitole 

identifikovány významné vztahy opačného charakteru, plynoucí ze dvou popisovaných 

důvodů. 

6.3.2 Zaměření dohledu na nakládání s maržemi bank 

Další problém je spojen se zahraničním vlastnictvím majoritního podílu českého 

bankovního sektoru, na které bylo upozorněno již v podkapitole 1.2.4. Na možné 

ovlivňování úvěrové politiky ze stran mateřských společností upozorňuje ve své zprávě 

IMF (2012). Zmiňuje se o současném zvýšeném riziku pro malou ekonomiku, jakou je 

ČR, jejíž silný a rentabilní bankovní sektor je vlastněn zahraničními korporacemi. Toto 

riziko plyne ze zhoršující se ekonomické situace větších ekonomik EU. Existenci 

funkčních vztahů vybraných veličin tuzemských bank a jejich zahraničních vlastníků 

prokazuje také Heryán a Stavárek (2012). ČNB sice nemůže ovlivnit problematiku 

corporate governance, nicméně by se měla zaměřit na sledování bank v nakládání 

s jejich maržemi. Bankovnictví plní na českém trhu zprostředkovatelskou funkci a je 

třeba si uvědomit, že společnosti generující HDP platí značnou část svých příjmů právě 

bankám.  Mateřské společnosti pocházející ze zahraničí zvyšují svou rentabilitu 

a snižují utržené ztráty díky vlastnictví silných dceřiných společností, českých bank. 

Dohled by měl být tedy zaměřen na riziko možnosti zahraničních mateřských 

společností profitovat z úpadku českých firem v důsledku neschopnosti splácet úrokové 

                                                           
43 Více se problematice rizikovému chování českých bank věnují Geršl et al. (2012). 
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náklady. Toto riziko by se totiž v budoucnu mohlo dle autora dizertační práce 

transformovat v riziko cenové nestability.  

Polouček (2009) uvádí, že regulace finančních trhů se dostává do popředí 

pozornosti ekonomů, politiků i veřejnosti a je šířeji doporučována a prakticky 

posilována v obdobích finančních krizí. Přes to, že jsou cíle bankovní regulace 

formovány široce, jedním z cílů je napomáhat (ne bránit) vytváření efektivně 

fungujícího finančního systému. Omezení liberalizace regulace bankovního sektoru není 

řešením. Mohla by mít zásadní dopad na zatím zdravě fungující bankovní sektor. Už jen 

pouhá existence nového regulatorního nástroje by k tomu dle názoru autora dizertační 

práce rozhodně vedla. Taková skutečnost by se mohla také negativně promítnout do 

dalších oblastí ekonomiky. Stabilita bankovního sektoru je zárukou stability ekonomiky, 

pokud se ovšem bankovní sektor nestabilizuje na její úkor sám. ČNB by v současnosti 

měla vyvinout zvýšenou aktivitu při dohledu nad nakládáním s bankovními maržemi 

a dosaženým ziskem českých bank. 

 Riziko využívání českého bankovního sektoru je umocněno zejména dopady 

globální finanční krize, která propukla v roce 2008 a právě probíhající dluhovou krizí 

v Evropě. Oba tyto významné mezníky mají negativní vliv na hospodaření mateřských 

společností českých bank. Situace v EU a její řešení jsou natolik nejasné, že vybrané 

velké ekonomiky začínají spekulovat o pádu měnové unie EMU. Všechny evropské 

země mateřských společností Belgie, Francie, Itálie, Rakousko jsou její součástí 

a upuštění od společné měny eura by znamenalo enormní náklady nejen pro dané 

ekonomiky, ale rovněž pro jejich rezidenty. Riziku využívání českého bankovního 

sektoru by nezamezila ani v současnosti diskutovaná bankovní unie na evropské úrovni, 

protože v jejím případě se jedná o možnou rekapitalizaci bankrotujících evropských 

bank. Ochrana českých firem před hrozbou nárůstu úrokových nákladů tak zůstává 

z pohledu platné legislativy právě v rukou orgánu dohledu a regulace, kterým je Česká 

národní banka. 
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Závěr 

 Cílem dizertační práce bylo konstruovat teoretický model trhu úvěrů 

a identifikovat, jak v České republice ovlivňují vývoj úvěrového trhu ekonomické 

a finanční veličiny, úroková sazba, bonita a zajištění úvěrů. Analýza byla prováděna za 

období let 2002 až 2011. 

Teoretický model trhu úvěrů byl vytvořen prostřednictvím kartézských 

souřadnic, kdy i v tomto modelu úvěrového trhu figurovaly již zmíněné veličiny. Byly 

definovány předpoklady funkčnosti modelu a následně byla provedena jeho modifikace 

z hlediska existence asymetrie informací. Při konstrukci Modelu trhu úvěrů se třemi 

faktory bylo analogicky vycházeno z některých modelů světových autorů, které byly 

prozkoumány v teoretické části přehledu dosavadního stavu poznání. Klíčovým 

přínosem modelu je právě propojení tří vybraných proměnných při zvážení 

problematiky asymetrie informací. 

Pomocí panelové regrese byl identifikován pozitivní funkční vliv úrokové sazby 

na objem poskytnutých úvěrů v ČR. Tuto skutečnost autor přisuzuje zejména vývoji 

tuzemského úvěrového trhu v krizovém období od počátku roku 2009, kdy začaly 

úrokové sazby klesat, a  došlo k razantnímu zpomalení růstu objemu poskytnutých 

úvěrů. Byl prokázán naprosto odlišný vztah změny úrokové sazby a změny objemu 

úvěrů než předpokládá teorie. S růstem úrokových sazeb množství poskytnutých úvěrů 

tedy stoupá a naopak. Vyvrací to domněnku, že s poklesem úrokových sazeb je 

poskytováno větší množství úvěrů. Poptávka na českém úvěrovém trhu je při rostoucí 

změně objemu poskytnutých úvěrů veličinou endogenní, vysvětlovanou, při klesající 

změně objemu poskytnutých úvěrů se však mění na veličinu exogenní, vysvětlující. 

Problematika bonity byla sice zkoumána v kratší periodě, od roku 2005. Index 

důvěryhodnosti ukázal jeho slabou stránku pro plošné užití v podmínkách ČR. Všechna 

zkoumaná odvětví se nacházela v šedé zóně a nebylo tak možno hodnotit, zda se jedná 

o odvětví bonitní, či bankrotní. Užitím panelové regrese byl ale prozkoumán vztah 

změny bonity vybraných průmyslových odvětví a změny úrokových sazeb 

z poskytnutých úvěrů. Ve většině vybraných průmyslových odvětví však nebyl 

identifikován významný inverzní vztah tempa růstu bonity a tempa růstu úrokové sazby. 

Na tuto skutečnost má bezesporu vliv vstupu zajištění do ocenění věřitelsko-

dlužnického vztahu.  
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Problematika zajištění úvěrů byla analyzována odlišným způsobem díky malé 

dostupnosti dat. Nicméně, na kvantitativních údajích z výročních zpráv vybraných 

tuzemských bank je možné sledovat, že zajištění tvoří významnou složku trhu úvěrů 

v ČR. Rozdíly vyvstávají rovněž v úvěrové politice větší banky oproti bankám menším 

z hlediska výše bilanční sumy. Menší banky upouštějí dle názoru autora díky 

konkurenci od požadavku zajištění a jejich úvěrová činnost se tak stává více riziková. 

Současný legislativní rámec zajištění úvěrů upravuje dostatečným způsobem, nicméně 

ČNB ani přes tento fakt data pro zajištění úvěrů nezveřejňuje.  

Podařilo se jak konstruovat teoretický model trhu úvěrů, tak kvantifikovat, jak 

vývoj úvěrového trhu ovlivňují jeho vybrané veličiny. Ke splnění cíle práce napomohlo 

rovněž vyhodnocení stanovených hypotéz: 

• Úroková sazba plní klíčovou funkci při střetu nabídky a poptávky na trhu 

úvěrů v ČR. 

Úroková sazba se jevila ve všech modelovaných případech jako statisticky 

významná a ve všech případech měla větší dopad na trh úvěrů než úrokové rozpětí. 

Hypotéza byla přijata. 

• Čím je úroková sazba nižší, tím více úvěrů je poskytováno. 

Jak již bylo zmíněno, byl identifikován kladný vztah mezi změnou úrokové 

sazby a změnou poskytnutých úvěrů. Proto byla tato hypotéza zamítnuta. 

• Problematiku bonity lze zobecnit z individuálního pohledu na dílčí subjekty 

úvěrového trhu v ČR, průmyslová odvětví. 

Existuje celá řada souhrnných ukazatelů finanční analýzy, jež lze plošně 

aplikovat na průmyslová odvětví ČR pro vyjádření jejich bonity. Hypotéza byla přijata. 

Je zapotřebí ale zmínit fakt, že jejich vypovídací hodnota není dostačující. 

• Bonita je na českém úvěrovém trhu klíčová pro stanovení výše úrokové sazby. 

U vybraných průmyslových odvětví, která splňovala podmínky pro panelovou 

regresi, se nepodařilo až na jeden případ prokázat inverzní vztah změny bonity a změny 

úrokové sazby. Hypotéza byla zamítnuta. 

• Na českém úvěrovém trhu se poskytují zajištěné úvěry ve větší míře než úvěry 

nezajištěné. 

I přes malou dostupnost dat pro zajištění úvěrů byla hypotéza přijata. Výroční 

zprávy třech českých bank zveřejňujících informace pro zajištění naznačují, že 

rozhodně více než polovina úvěrů je zajištěných.  
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• Zajištění plní na trhu úvěrů v ČR klíčovou funkci při střetu nabídky 

a poptávky. 

Jelikož vliv úrokové sazby byl prokázán naprosto opačný oproti předpokladu 

v teoretickém modelu a bonita se rovněž jevila jako nevýznamná při stanovení výše 

úrokové sazby, z hlediska uvažování pouze těchto třech faktorů byla hypotéza přijata. 

Mohou zřejmě existovat i jiné faktory, v práci neprobádané. 

• Zajištění tvoří významnou složku při krytí rizika poskytování úvěrů v ČR. 

Z hlediska argumentů vyhodnocení předchozích dvou hypotéz byla i tato 

hypotéza přijata. Práce obsahuje četný seznam druhů zajištění, které akceptují vybrané 

české banky. 

Finanční krize, která naplno zasáhla český úvěrový trh na počátku roku 2009, 

měla za následek nárůst rizika spojený jednak s růstem podílu špatných úvěrů na jejich 

celkovém objemu, ale hlavně růst rozpětí úrokových sazeb z poskytnutých úvěrů oproti 

tržním úrokovým sazbám. V dizertační práci bylo několikrát upozorněno na rizika 

spojená se zahraničním většinovým vlastnictvím koncentrovaného bankovního sektoru. 

Finanční krize dle výsledků práce zapříčinila také pokles bonity všech zkoumaných 

průmyslových odvětví. Nejméně citelně a s výrazným zpožděním se dotkla 

energetického odvětví. Je tomu tak proto, že krize postihla nejprve ostatní průmyslová 

odvětví, což se až následně projevilo v poklesu výnosů energetického odvětví, jehož 

výnosy se promítají do nákladů všech průmyslových odvětví ČR. Tato problematika by 

dle názoru autora neměla být podceňována a měla by jí být věnována rozhodně větší 

míra pozornosti. V případě zajištění je vliv finanční krize sporný. Existují rozdíly, které 

nastaly v krizovém období v hospodaření menších a větších bank ČR. Zatímco větší 

banky si mohou dovolit luxus v podobě zvýšení nároků na zajištění díky existenci 

vyššího rizika na trhu, menší banky jsou z hlediska konkurence nuceny od požadavků 

na zajištění ustoupit, aby dosáhly požadované rentability. Tento fakt souvisí se 

snižujícím se počtem z pohledu věřitele kvalitních subjektů, což prohlubuje úvěrové 

riziko na českém trhu. 

Z dizertační práce jednoznačně vyplývají některá konkrétní doporučení českému 

bankovnímu sektoru. Dvě doporučení jsou adresována přímo centrální bance. ČNB by 

měla z hlediska kontroly stanovit jasný rámec pro evidenci a zveřejňování dat v oblasti 

zajištění úvěrů. Tato koncepce na území ČR stále chybí a vytváří tak významný 

nedostatek v informovanosti odborné veřejnosti o jedné, dle výsledků práce klíčové 



 
 

91

části českého trhu úvěrů. Bankovní dohled je pak dle názoru autora třeba zaměřit na 

peněžní toky plynoucí ze strany českých bank do zahraničních mateřských společností. 

Sledování nakládání tuzemských bank s jejich maržemi a ziskem českého bankovního 

sektoru vlastněného zahraničním kapitálem by mělo být rovněž nějakým způsobem 

reportováno odborné veřejnosti. Riziko přílišného vytížení malé ekonomiky jakou je 

ekonomika ČR ekonomikami většími, je totiž v současnosti více než pravděpodobné. 

Přínosem práce nejsou pouze nově odhalené skutečnosti týkající se trhu úvěrů 

a jejich aplikace pro jeho zdravé fungování v podmínkách ČR. Pro výuku studentů 

navazujícího magisterského studia Katedry financí jsou aplikovatelné rovněž užité 

ekonometrické postupy s daty v panelech. Dizertační práce přináší i nový teoretický 

model trhu s úvěry, který je ceteris paribus funkční a aplikovatelný pro výuku kurzů 

ekonomie v navazujícím studiu nejen Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské 

fakulty v Karviné. 

Budoucí oblast výzkumu by měla být zaměřena na komparaci vztahu vývoje 

úrokových veličin spolu s vývojem bankovních marží a poplatků. Možnosti dalšího 

výzkumu se mohou například zaměřit na komparaci vývoje bankovních poplatků tří 

velkých českých bank a jiných vybraných představitelů bankovního sektoru ČR. 

Přínosná by mohla být už jen korelační analýza změn bankovních výnosů celkem 

a změn poplatků těchto bank. Z hlediska finanční analýzy by bylo velmi přínosné 

vyvinout nový souhrnný index, který by byl schopen na základě odlišných vah pro 

některá průmyslová odvětví rozdělit český trh do více skupin. V oblasti úvěrového trhu 

by měla být do budoucna pozornost zaměřena na zajištění úvěrů, jehož vliv na český trh 

úvěrů zůstává prozatím velkou neznámou. 

 

  



 
 

92

Závěrečná poděkování 

V úplném závěru této dizertační práce chci poděkovat svému školiteli, jímž byl 

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., díky němuž jsem po celou dobu prezenční formy 

doktorského studia na Slezské univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné byl 

schopen podávat nadstandardní studijní výkony. Také chci poděkovat Ing. Petře 

Růčkové, Ph.D., která mi byla při psaní práce inspirací z hlediska přínosu práce pro 

podnikovou sféru ČR. Dále chci poděkovat Ing. Stanislavu Matuszkovi, který vynaložil 

nemalé úsilí, aby mě zasvětil do problematiky finanční ekonometrie a práce s daty 

v panelech. Děkuji prof. Ing. Romanu Matouškovi, Ph.D. za jeho důvěru a umožnění mé 

semestrální studijní stáže na Center for EMEA Banking, Finance and Economics, 

London Metropolitan University. Chci zde rovněž poděkovat i své matce, 

RNDr. Šárce Heryánové za její praktické a inspirativně kritické názory při psaní celé 

dizertační práce z pohledu bankovní praxe v ČR. Co bych to byl za člověka, kdybych na 

úplném konci nepoděkoval vlastní rodině a přátelům, jejichž podpora byla v průběhu 

mých studií významnou konstantou, od které se odvíjelo vše další, a také svým 

kolegům, kteří to se mnou mnohdy nemají jednoduché. Děkuji za Vaši podporu! 



 
 

93

Seznam použitých pramenů a literatury 

[1.] AKERLOF, G., 1970. The Market for Lemons. Quarterly Journal of Economics, 
84(2), 488-500. ISSN 0033-5533. 

[2.] ASTERIOU, D. a S.G. HALL, 2011. Applied Econometrics. 2nd ed. Hampshire: 
Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-27182-1. 

[3.] BALTAGI, B.H., 2005. Nonstationary panels. In: Econometric Analysis of Panel 
Data. New York: John Wiley & Sons, s. 233-256. ISBN 978-0-470-01456-1. 

[4.] BARBAR, R. a S. BOSI, 2010. Collaterals and macroeconomic volatility. 
Research in Economics, 64(3), 146-161. ISSN 1090-9443. 

[5.] BARRO, R.J., 1976. The Loan Market, Collateral, and Rates of Interest. Journal 
of Money, Credit & Banking, 8(4), 439-456. ISSN 022-2879. 

[6.] BASHAM, R., 2011. The Future of the Loan product: Resurrection or 
Reinvention? In: LOAN MARKET ASSOCIATION, ed. The Loan Book. England: 
Edwin Buckley & Co, s. 211-218. ISBN 978-0-9554973-1-5. 

[7.] BATES, C., 2011. The Impact of Regulation. In: LOAN MARKET 
ASSOCIATION, ed. The Loan Book. England: Edwin Buckley & Co, s. 205-210. 
ISBN 978-0-9554973-1-5. 

[8.] BECCHETTI, L. a P. CONZO, 2011. Enhancing capabilities through credit 
access: Creditworthiness as a signal of trustworthiness under asymmetric 
information. Journal of Public Economics, 95(3-4), 265-278. ISSN 0047-2727. 

[9.] BENMELECH, E. a N.K. BERGMAN, 2009. Collateral pricing. Journal of 
Financial Economics, 91(3), 339-360. ISSN 0304-405X. 

[10.] BERGER, A.N., M.A. ESPINOSA-VEGA, W.S. FRAME a N.H. MILLER, 2011. 
Why do borrowers pledge collateral? New empirical evidence on the role of 
asymmetric information. Journal of Financial Intermediation, 20(1), 55-70. ISSN 
1042-9573. 

[11.] BERGER, A.N., W.S. FRAME a V. IOANNIDOU, 2011.Reexamining the 
Empirical Relation between Loan Risk and Collateral: The Roles of Collateral 
Characteristics and Types. Working Paper Series: Federal Reserve Bank of 
Atlanta, 11(12), 1-24. ISSN 0732-1813. 

[12.] BESTER, H., 1985. Screening vs rationing in credit markets with imperfect 
information. American Economic Review, 75(4), 850-855. ISSN 0002-8282. 

[13.] BOFINGER, P., 2001. Monetary Policy: Goals, Institutions, Strategies, and 
Instruments. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-199-24856-8. 

[14.] BOOTH, J.R. a L.C. BOOTH, 2006. Loan Collateral Decisions and Corporate 
Borrowing Costs. Journal of Money, Credit & Banking, 38(1), 67-90. ISSN 022-
2879. 

[15.] BURKE, A. a A. HANLEY, 2006. Bank Interest Margins and Business Start-Up 
Collateral: Testing for Convexity. Scottish Journal of Political Economy, 53(3), 
319-334. ISSN 0036-9292. 



 
 

94

[16.] BUTZEN, P. a C. FUSS, 2003. Capital structure, firm liquidity and growth. In: 
Firms´ Investments and Finance Decisions. Theory and Empirical Methodology. 
Massachusetts: Edward Edgar Publishing Inc, s. 270-292. ISBN 1-84376-399-0. 

[17.] CAPLAN, S., 2007. Streetwise Credit and Collections. Massachusetts: Adams 
Media. ISBN 978-1-59337-737-3. 

[18.] CIPRA, T., 2008. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-
43-9. 

[19.] CITICORP, 1990. Interest Rate Spreads Analysis: Managing and Reducing Rate 
Exposure. London: McGraw-Hill Book Company. ISBN 0-07-707362-2. 

[20.] CLEMENZ, G., 1986. Credit Markets with Asymmetric Information. Berlin: 
Springer-Verlag. ISBN 3-540-16778-1. 

[21.] COSCI, S., 1993. Credit Rationing and Asymmetric Information. Hants: 
Dartmouth Publishing Company. ISBN 1-85521-095-9. 

[22.] DERVIZ, A. a M. RAKOVÁ, 2009. Funding Costs and Loan Pricing by 
Multinational Bank Affiliates. CNB, Working Paper Series, 9(12), 1-43. ISSN 
1803-7070. 

[23.] DOUGHERTY, C., 2011. Introduction to Econometrics. 4th ed. New York: 
Oxford  University Press. ISBN 978-0-19-956708-9. 

[24.] EVIEWS, 2010. EViews 7 User´s Guide I/II. USA: Quantitative Micro Software. 
ISBN 978-1-880411-41-4. 

[25.] FABBRI, D. a A.M.C. MENICHINI, 2010. Trade credit, collateral liquidation, and 
borrowing constraints. Journal of Financial Economics, 96(3), 413-432. ISSN 
0304-405X. 

[26.] FISHER, R.A., 1932. Statistical Methods for Research Workers. 4th ed. 
Edinburgh : Oliver & Boyd.  

[27.] FITZPATRICK, P.J., 1932. A Comparison of the Ratios of Successful Industrial 
Enterprises With Those of Failed Companies. The Certified Public Accountant. 
Washington D. C.: The Accountants Publishing Company.  

[28.] FREIMER, M. a M.J. GORDON, 1965. Why Bankers Ration Credit. Quarterly 
Journal of Economics, 79(3), 397-416. ISSN 0033-5533. 

[29.] FREIXAS, X. a J.C. ROCHET, 2008. Microeconomics of Banking. 2nd ed. 
Cambridge: The MIT Press. ISBN 978-0-262-06270-1. 

[30.] GAAB, M., 2011. Setting the Scene. In: LOAN MARKET ASSOCIATION, ed. 
The Loan Book. England: Edwin Buckley & Co, s. 108-110. ISBN 978-0-
9554973-1-5. 

[31.] GAMBACORTA, L., 2008. How do banks set interest rates? European Economic 
Review, 52(5), 792-819. ISSN 0014-2921. 

[32.] GERŠL, A. a P. JAKUBÍK, 2010. Relationship Lending in the Czech Republic. 
CNB, Working Paper Series, 10(1), 1-24. ISSN 1803-7070. 

[33.] GERŠL, A., P. JAKUBÍK, D. KOWALCZYK, S. ONGENA a J-L.P. ALCADE, 
2012. Monetary Conditions and Banks’ Behaviour in the Czech Republic. CNB, 
Working Paper Series, 12(2), 1-36. ISSN 1803-7070. 



 
 

95

[34.] GOTTESMAN, A.A. a G.S. ROBERTS, 2007. Loan Rates and Collateral. 
Financial Review, 42(3), 401-427. ISSN 0732-8516. 

[35.] GRUNERT, J. a M. WEBER, 2009. Recovery rates of commercial lending: 
Empirical evidence for German companies. Journal of Banking & Finance, 33(3), 
505-513. ISSN 0378-4266. 

[36.] HANČLOVÁ, J. a kol., 2010. Makroekonometrické strukturální modelování 
dlouhodobých vztahů české ekonomiky. In: Makroekonometrické modelování 
české ekonomiky a vybraných ekonomik EU. Ostrava: Vysoká škola Báňská - 
Technická Univerzita, Ekonomická fakulta, s. 31-92. ISBN 978-80-248-2353-9. 

[37.] HELLWIG, M., 1987. Some recent developments in the theory of competition in 
markets with adverse selection. European Economic Review, 31(1-2), 319-325. 
ISSN 0014-2921. 

[38.] HERYÁN, T., 2011. Formování úvěrových trhů vybraných zemí Evropské unie: 
Analýza užitím panelové regrese. Ekonomická revue – Central European Review 
of Economic Issues, 11(14), 49-64. ISSN 1212-3951. 

[39.] HERYÁN, T., 2012. The Credit Market Model with Three Parameters. In: 
Proceedings of the 30th International Conference Mathematics Methods in 
Economics 2012, Part I. Silesian University in Opava, School of Business 
Administration in Karvina, s. 278-283. ISBN 978-80-7248-779-0. 

[40.] HERYÁN, T., 2010a. What did affect the Czech credit market in 2004-2009? In: 
6th International Scientific Symposium on Business Administration. Silesian 
University in Opava, School of Business Administration in Karvina, s. 170 – 177. 
ISBN 978-80-7248-594-9. 

[41.] HERYÁN, T., 2010b. Využití depozit pro úvěrovou činnost bank v jednotlivých 
zemích Evropské unie. In: Sborník příspěvků III. Mezinárodní vědecké konference 
doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Slezská univerzita v Opavě, 
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. ISBN 978-80-7248-620-5. 

[42.] HERYÁN, T. a I. ŘEPKOVÁ, 2010. Komparace finančního systému Německa 
a Velké Británie na základě vybraných ukazatelů. Acta academica karviniensia, 
2010(2), 113-124. ISSN 1212-415X. 

[43.] HERYÁN, T. a D. STAVÁREK, 2010. How Related are Interbank and Lending 
Interest Rates? Evidence on Selected European Union Countries. European 
Financial and Accounting Journal. 5(2), 38-51. ISSN 1802-2197. 

[44.] HERYÁN, T. a D. STAVÁREK, 2012. Influence of the Czech banks on their 
foreign owners’ interest margin. Procedia Economics and Finance. 12(1), 168-
175. ISSN 2212-5671. Dostupné z: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112000202 

[45.] HERYÁN, T. a P. VODOVÁ, 2011. The Credit Market Bonity in the Czech 
Republic. In: Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic 
Forum, s. 178-185. ISBN 978-80-7372-755-0. 

[46.] HODGMAN, D.R., 1960. Credit Risk and Credit Rationing. Quarterly Journal of 
Economics, 74(2), 258-278. ISSN 0033-5533. 



 
 

96

[47.] HÜBLER, O., L. MENKHOFF a C. SUWANAPORN, 2008. Financial 
Liberalisation in Emerging Markets: How Does Bank Lending Change? World 
Economy, 31(3), 393-415. ISSN 0378-5920. 

[48.] CHECKLEY, K. a K. DICKINSON, 2001. Business Lending and Security. In: 
Business Lending. Canterbury: Financial World Publishing, s. 155-178. ISBN 0-
85297-603-8. 

[49.] CHORAFAS, D.N., 1999. The Choice of a Strategy for Loans. In The Commercial 
Banking Handbook. Hampshire: Macmillan Press, s. 347-372. ISBN 0-333-73624-
9. 

[50.] ILO, 1996. Collateral, Collateral Law and Collateral Substitutes. Donors´ Working 
Group on Financial Sector Development Meeting Proceedings of the ILO´s 
Poverty-oriented Banking Programme. Geneva: International Labour Office. ISBN 
92-2-110395-1. 

[51.] IMF, 2012. Czech Republic – 2012 Article IV Consultation Concluding Statement. 
[online]. 27. únor 2012 [vid. 13. března 2012], Dostupné z: 
http://www.imf.org/external/np/ms/2012/022712.htm 

[52.] INDERST, R. a H.M. MUELLER, 2007. A lender-based theory of collateral. 
Journal of Financial Economics, 84(3), 826-859. ISSN 0304-405X. 

[53.] JAFFEE, D.M., 1971. Credit Rationing and the Commercial Loan Market: An 
Econometric Study of the Structure of the Commercial Loan Market. London: John 
Wiley & Sons. ISBN 0-471-43705-0. 

[54.] JOKIVUOLLE, E. a S. PEURA,  2000. A Model for Estimating Recovery Rates 
and Collateral Haircuts for Bank Loans. Bank of Finland Discussion Paper, 2, 1-
22. ISSN 0785-3572.  

[55.] KOČENDA, E. a A. ČERNÝ, 2007. Elements of Time Series Econometrics: An 
Applied Aproach. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1370-3. 

[56.] LAURENTIS, G., R. MAINO a L. MOLTENI, 2010. Rating Assignment 
Methodologies. In: Developing, Validating and Using Internal Ratings: 
Methodologies and Case Studies. United Kingdom: John Wiley & Sons, s.17-92. 
ISBN 978-0-470-71149-1. 

[57.] LIBERTI, J.M. a A.R. MIAN, 2010. Collateral Spread and Financial 
Development. Journal of Finance, 65(1), 147-177. ISSN 0022-1082. 

[58.] LYN, C.T., 2009.Risk-based Pricing. In: Consumer Credit Models: Pricing, 
Profits, and Portfolios. New York: Oxford University Press, s. 152-203. ISBN 
978-0-19-923213-0. 

[59.] MATTESINI, F., 1993. Financial Markets and Asymmetric Information. In: 
Financial Markets, Asymmetric Information and Macroeconomic Equilibrium. 
Aldershot: Dartmouth Publishing Company, s. 26-59. ISBN 1-85521-177-7. 

[60.] MILLER, M.H., 1962. Credit Risk and Credit Rationing: Further Comment. 
Quarterly Journal of Economics, 76(2), 480-488. ISSN 0033-5533. 

[61.] NIINIMÄKI, J.P., 2011. Nominal and true cost of loan collateral. Journal of 
Banking & Finance [online]. 17. březen 2011 [vid. 15. října 2011]. In Press, 
Corrected Proof. ISSN 0378-4266. Dostupné z: http://www.ebsco.com/ 



 
 

97

[62.] OGURA, Y., 2010. Interbank competition and information production: Evidence 
from the interest rate difference. Journal of Financial Intermediation, 19(2), 279-
304. ISSN 1042-9573. 

[63.] ONG, M.K., 2000. Credit Concentration and Required Spread. In Internal Credit 
Risk Models: Capital Allocation and Performance Measurement. London: Risk 
Books, s. 247-258. ISBN 1-899332-03-0. 

[64.] POLOUČEK, S., 1999. České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava: Ethics. 
ISBN 80-238-3982-9. 

[65.] POLOUČEK, S. a kol., 2009. Peníze, banky a finanční trhy. Praha: C. H. Beck. 
ISBN 978-80-7400-152-9. 

[66.] ROSE, P.S. a S.C. HUDGINS, 2008. Providing Loans to Businesses and 
Consumers. In: Bank Management & Financial Services. New York: The 
McGraw-Hill Companies, s. 511-622. ISBN 978-007-125967-5. 

[67.] ROSSI, S. a P.F. VOLPIN, 2004. Cross-country determinants of mergers and 
acquisitions. Journal of Financial Economics, 74(2), 277-304. ISSN 0304-405X. 

[68.] RŮČKOVÁ, P., 2011. Finanční analýza. 4. vyd. Praha: GRADA Publishing. 
ISBN 978-80-247-3916-8. 

[69.] RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ, 2012. Corporate governance – teoretický 
exkurz. Corporate governance ve 20. a 21. století. In: Finanční management. 
Praha: GRADA Publishing, s. 233 – 277. ISBN 978-80-247-4047-8. 

[70.] SONG, I., 2002.Collateral in Loan Classification and Provisioning. IMF Working 
Paper, 122(2), 1-23. ISSN 1934-7073. 

[71.] SPENCE, M., 1973. Job Market Signalling. Quarterly Journal of Economics, 
87(2), 355-374. ISSN 0033-5533. 

[72.] STIGLITZ, J.E. a A. WEISS, 1992. Asymmetric Information in Credit Markets 
and Its Implications for Macro-Economics. Oxford Economic Papers, 44(4), 694-
724. ISSN 0030-7653. 

[73.] STIGLITZ, J.E. a A. WEISS, 1981. Credit Rationing in Markets with Imperfect 
Information. American Economic Review, 71(3), 393-410. ISSN 0002-8282. 

[74.] STIGLITZ, J.E. a A. WEISS, 1987. Credit Rationing: Reply. American Economic 
Review, 77(1), 228-231. ISSN 0002-8282. 

[75.] TANG, T.C., 2010. The costs of lead bank-distressed borrower relationships: 
evidence from commercial lending in Taiwan. Service Industries Journal, 30(9), 
1549-1563. ISSN 1743-9507. 

[76.] THOMAS, L.C., D.B. EDELMAN a J.N. CROOK, 2007. Problems in applying 
discriminant analysis in credit-scoring models. In: Readings in Credit Scoring. 
United Kingdom: Oxford University Press, s. 17-32. ISBN 978-0-19-852797-8. 

[77.] TOWNSEND, R.M., 1979. Optimal Contracts and Competitive Markets with 
Costly State Verification. Journal of Economic Theory, 21(3), 265-293. ISSN 
0022-0531. 

[78.] VODOVÁ, P., 2009. Modelování trhu úvěrů v České republice. Karviná: 
Oeconomica, Slezská univerzita. ISBN 978-80-7248-539-0. 



 
 

98

[79.] Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních 
a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
[online]. [vid. 15. září 2012]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vyhlasky/vyhl
aska_123_2007_uz_od_20110101.pdf 

[80.] Výroční zprávy bank ČR za léta 2002 – 2011. Česká spořitelna, ČSOB, GE Money 
Bank, Komerční banka, Unicredit Bank [online]. [vid. 7. září 2012]. 

[81.] WANG, P., 2009. Unit Roots, Cointegration and Other Comovements in Time 
Series. Financial Econometrics, s. 45-65. ISSN 1479-8417. 

[82.] WESTBROOK, J.L., C.D. BOOTH, C.G. PAULUS a H. RAJAK, 2010. Systems 
for the Enforcement of Debt. In: A Global View of Business Insolvency Systems. 
Washington, DC: The World Bank, s. 7-50. ISBN 978-0-8213-8261-5. 

[83.] WICKSELL, K., 1962. Interest and Prices. 1936. A Study of the Causes 
Regulating the Value of Money – Translated by KAHN, R.F. New York: Sentry 
Press, s. 51-121, Congress Catalogue Card No 65-26993. 

[84.] WILLIAMSON, S.D., 1986. Costly Monitoring, Financial Intermediation and 
Equilibrium Credit Rationing. Journal of Monetary Economy, 18(2), 159-179. 
ISSN 0304-3932. 

[85.] Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů [online]. [vid. 15. 
září 2012]. Dostupný z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/zakony/downl
oad/zakon_o_bankach.pdf 

[86.] Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad 
finančním trhem, vč. Důvodové zprávy Ministerstva financí ČR k jeho návrhu 
[online]. [vid. 15. září 2012]. Dostupný z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/leg_kapitalov
y_trh/zakony/download/Zakon_57_2006.pdf 

[87.] Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
[online]. [vid. 15. září 2012]. Dostupný z: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/zakony/downl
oad/zakon_o_cnb.pdf 

Další prameny 
[88.] http://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm 

[89.] http://www.ebsco.com/ 

[90.] http://www.jstor.org/ 

[91.] http://www.londonmet.ac.uk/services/sas/library-services/ 

[92.] http://www.sciencedirect.com/ 

[93.] http://www2.lse.ac.uk/library/home.aspx  



 
 

99

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Tržní podíl pěti největších bank (v %) 15 

Tabulka 2: Většinoví vlastníci největších českých bank 16 

Tabulka 3: Tvorba panelů úvěrového trhu s úrokovými veličinami 55 

Tabulka 4: Výstup regresních modelů s úrokovými veličinami 67 

Tabulka 5: Výstup regresních modelů s bonitou za vybraná odvětví v ČR 72 

Tabulka 6: Počet firem ve vybraných odvětvích NACE 75 

Tabulka 7: Zveřejňované druhy zajištění úvěrů vybraných bank v ČR 79 

 

  



 
 

100

Seznam grafů 

Graf 1: Podíl poskytnutých úvěrů na HDP v České republice 5 

Graf 2: Podíl tržní kapitalizace akcií a firemních obligací na HDP 6 

Graf 3: Vývoj poskytnutých úvěrů dle jejich splatnosti 10 

Graf 4: Vývoj úvěrů ve čtyřech klasifikačních kategoriích dle ČNB 11 

Graf 5: Podíl standardních úvěrů na celkovém objemu poskytnutých úvěrů 12 

Graf 6: Podíl sledovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých úvěrů 12 

Graf 7: Podíl nestandardních úvěrů na celkovém objemu poskytnutých úvěrů 13 

Graf 8: Podíl pochybných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých úvěrů 14 

Graf 9: Podíl ztrátových úvěrů na celkovém objemu poskytnutých úvěrů 14 

Graf 10: Vývoj úrokových sazeb v ČR (průměr za bankovní sektor) 68 

Graf 11: Vývoj úrokových rozpětí v ČR (průměr za bankovní sektor) 69 

Graf 12: Vývoj bonity vybraných průmyslových odvětví dle NACE 73 

Graf 13: Objemy poskytnutých úvěrů ve vybraných průmyslových odvětvích 74 

Graf 14: Vývoj poskytnutých úvěrů a zajištění KB 76 

Graf 15: Vývoj špatných úvěrů KB a zajištění k nim 77 

Graf 16: Vývoj poskytnutých úvěrů a zajištění GE 77 

Graf 17: Vývoj poskytnutých úvěrů a zajištění Unicredit 78 

Graf 18: Tempo růstu peněžního agregátu M1 a úvěrů soukromému sektoru (v %) 83 

Graf 19: Stavy poskytnutých úvěrů a peněžního agregátu M1 84 

 

  



 
 

101

Seznam schémat 

Schéma 1: Trh peněz (trh úvěrů) 19 

Schéma 2: Optimální úroková sazba úvěru 21 

Schéma 3: Credit rationing 23 

Schéma 4: Optimální výše úvěrového kolaterálu 24 

Schéma 5: Radarový graf hodnocení bonity podniku 25 

Schéma 6: Hraniční linie rizika 27 

Schéma 7: Zatížení úvěrového kolaterálu 27 

Schéma 8: Hraniční linie při kombinaci dvou klientů 28 

Schéma 9: Úvěrový trh 29 

Schéma 10: Asymetrie informací 30 

Schéma 11: Neexistence rovnováhy na trhu úvěrů 31 

Schéma 12: Vliv asymetrie informací na kolaterál 32 

Schéma 13: Nepříznivý výběr 32 

Schéma 14: Model úvěrového trhu se dvěma liniemi 45° 34 

Schéma 15: Teoretický model trhu úvěrů se třemi faktory 47 

Schéma 16: Model trhu úvěrů se třemi faktory při asymetrii informací 51 

Schéma 17: Výstup modelu trhu úvěrů se třemi faktory 53 

 

  



 
 

102

Seznam zkratek 

▲H Větší riziko, méně bonitní dlužník 
▲L Nižší riziko, více bonitní dlužník 
b Bonita klienta banky 
B Měnová báze 
C Zajištění úvěru 
CM Cizí měna 
CZK Česká koruna 
ČNB Česká národní banka 
ČS Česká spořitelna, a. s. 
ČSOB Československá obchodní banka, a. s. 
DL Poptávka po úvěrech 
ECB Evropská centrální banka 
GE GE Money Bank, a. s. 
hl Hraniční linie 
hlP Hraniční linie chudých 
hlR Hraniční linie bohatých 
i Úroková sazba 
i* Optimální úroková sazba 
IC Indiferenční křivka 
IC Zajištěná úroková sazba 
ICP Indiferenční křivka chudých 
ICR Indiferenční křivka bohatých 
iD Poptávaná úroková sazba 
iE Úroková sazba stanovená střetem nabídky a poptávky 
iE´ Rovnovážná úroková sazba 
ILO International Labour Office 
imax Maximální úroková sazba 
IMF Mezinárodní měnový fond 
imin Minimální úroková sazba 
IN05 Index důvěryhodnosti pro stanovení bonity 
iR Úrokové sazby centrální banky 
IR Úroková sazba z poskytnutých úvěrů v ČR 
ir Tempo růstu úrokové sazby z poskytnutých úvěrů v ČR 
iS Nabízená úroková sazba 
KB Komerční banka, a. s. 
l Tempo růstu objemu poskytnutých úvěrů v ČR 
Ld Poptávané množství úvěrů 
LDA Linear Discriminant Analysis 
LE Rovnovážné množství úvěrů 
Lr Riziko úvěrového kontraktu 
Lr* Optimální riziko úvěrového kontraktu 
Ls Nabízené množství úvěrů 
M Měnový agregát 
ML Monopol 
NFI Nefinanční instituce, podniky 

 



 
 

103

OL Oligopol 
P Izo-zisková křivka 
P Paradox, kdy rizikoví dlužníci platí díky zajištění nižší úrok než bonitní 
PIR PRIBOR 
R Výnosy banky 
RC Zisk banky 
Rmax Očekávaný výnos banky 
s12m Úroková rozpětí úrokové sazby z úvěrů mínus dvanáctiměsíční PRIBOR 
s1m Úroková rozpětí úrokové sazby z úvěrů mínus jednoměsíční PRIBOR 
s3m Úroková rozpětí úrokové sazby z úvěrů mínus tříměsíční PRIBOR 
s6m Úroková rozpětí úrokové sazby z úvěrů mínus šestiměsíční PRIBOR 
SL Nabídka úvěrů 
VAR Vektorová autoregrese 

 
  



 
 

104

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Členění úvěrů dle časových řad ARAD 

Příloha č. 2:  Testování stacionarity panelů s úrokovými veličinami 

Příloha č. 3:  Kointegrace poskytnutých úvěrů a úrokových veličin 

Příloha č. 4:  Multikolinearita mezi regresory úrokových veličin 

Příloha č. 5:  Testy fixních efektů v průřezu panely a testy heteroskedasticity 

Příloha č. 6:  Index důvěryhodnosti IN05 vybraných průmyslových odvětví ČR 

Příloha č. 7:  Stacionarita panelů bonity vybraných průmyslových odvětví ČR 

Příloha č. 8:  Heteroskedasticita reziduí funkčního vztahu bonity 

 

  



 
 

105

Přílohy 

  



 
 

106

Příloha 1: Členění úvěrů dle časových řad ARAD 

    Statistická databáze časových řad ČNB 
       

   Měnová a finanční statistika  

       

  Bankovní statistika (obchodní banky  

       

Klientské úvěry      
       

Sektorové hledisko      
 Klientské úvěry podle sektorového hlediska (CZK+cizí měna)  
 Klientské úvěry podle sektorového hlediska (CZK)  
 Klientské úvěry podle sektorového hlediska (CM)  
 Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR)  
 Klientské úvěry podle sektorového a sub-sektorového hlediska (CZK+CM)  

Časové hledisko      
 Klientské úvěry podle časového hlediska (CZK+cizí měna)  
 Klientské úvěry podle časového hlediska (CZK)   
 Klientské úvěry podle časového hlediska (CM)   
 Klientské úvěry podle časového hlediska (EUR)   

Odvětvové hledisko      
 Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (CZK+CM)  
 Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (CZK)  
 Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (CM)  
 Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)  
 Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (CZK+CM)  
 Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné pokračování (CZK+CM) 

Druhové (účelové) hledisko      
 Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM  
 Rezidenti - úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM  
 Nerezidenti - úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM   

Kategorizace      
 Klientské úvěry podle kategorizace (CZK+CM)  
 Klientské úvěry podle kategorizace (CZK)   
 Klientské úvěry podle kategorizace (CM)   
 Klientské úvěry podle kategorizace (EUR)   
 Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+CM)  
 Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (CZK+CM) 

Domácnosti      
 Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM  
 Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK  
 Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - se selháním - CZK+CM  

Nefinanční podniky      
 Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry dle časového hlediska (CZK+CM) 
 Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry dle časového hlediska (CZK) 

Dle skupin bank      
 Banky celkem - úvěry    
 Stavební spořitelny - úvěry     

Zdroj: Vlastní zpracování ze statistické databáze ČNB 
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    Statistická databáze časových řad ČNB 
       

   Měnová a finanční statistika  

       

  Měnová statistika  

       

Publikace měnová statistika      

Tabulka 1: Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]  

Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů [%]   

Tabulka 3: Základní měnové indikátory    

Tabulka 4: Peněžní agregáty - složky M3   

Tabulka 4: Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky  

Tabulka 4: Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %)  

Tabulka 5: Členění komponent M3 podle sektoru klienta  

Tabulka 6: Úvěry soukromému sektoru   

Tabulka 7: Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.)   

Tabulka 8: Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.)  

Tabulka 9: Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB  

Tabulka 9: Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Úvěrové instituce  

Tabulka 9: Rozvaha MFI podle vykazujících subjektů - Fondy peněžního trhu  

Tabulka 9: Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI 

Tabulka 10: Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)  

Tabulka 11: Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)  

Tabulka 12: Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT)  

Tabulka 13: Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA   

Tabulka 14: Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům  

Tabulka 14: Členění půjček poskytnutých domácnostem  

 

Zdroj: Vlastní zpracování ze statistické databáze ČNB 
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Příloha 2: Testování stacionarity panelů s úrokovými veličinami 

Panelový test jednotkového kořene LEVEL data 

Perioda: 3/01/2002 až 3/01/2012 

Exogenní proměnná: Individuální efekty 

Automatická maximální délka zpoždění 

Automatická délka zpoždění dle Schwarz Info kritéria 
Metoda: Průřez Pravděpodobnost  

Nulová hypotéza: Jednotkový kořen  
(předpoklad společného jednotkového kořene)  

ÚVĚRY IR PRIBOR IR-PIR 1m IR-PIR 3m IR-PIR 6m IR-PIR 1 2m 

Levin, Lin & Chu t* 4 0,9321 0,1158 0,2982 0,2075 0,4360 0,1787 0,0882 

         

Nulová hypotéza: Jednotkový kořen 
(předpoklad individuálního jednotkového kořene)         

Im, Pesaran and Shin W-stat  4 0,9765 0,0391 0,1376 0,4554 0,5244 0,1626 0,0544 

ADF - Fisher Chi-square 4 0,9469 0,0700 0,2562 0,4461 0,6491 0,2064 0,0598 

PP - Fisher Chi-square 4 0,9843 0,0066 0,1196 0,8524 0,6390 0,2305 0,0597 
 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Panelový test jednotkového kořene data PRVNÍ DIFERENCE       

Perioda: 3/01/2002 až 3/01/2012         

Exogenní proměnná: Individuální efekty         

Automatická maximální délka zpoždění         

Automatická délka zpoždění dle Schwarz Info kritéria 
Metoda: Průřez Pravděpodobnost  

Nulová hypotéza: Jednotkový kořen  
(předpoklad společného jednotkového kořene)  

ÚVĚRY IR PRIBOR IR-PIR 1m IR-PIR 3m IR-PIR 6m IR-PIR 1 2m 

Levin, Lin & Chu t* 4 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

         

Nulová hypotéza: Jednotkový kořen 
(předpoklad individuálního jednotkového kořene)         

Im, Pesaran and Shin W-stat  4 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ADF - Fisher Chi-square 4 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

PP - Fisher Chi-square 4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
 

Zdroj: Vlastní zpracování
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Příloha 3: Kointegrace poskytnutých úvěrů a úrokových veličin 

VAR test pro vhodný počet zpoždění 
Endogenní proměnné: ÚVĚRY IR PRIBOR IR-PIR1m IR-PIR3m IR-PIR6m IR-PIR12m 

Exogenní proměnná: C  

       

Zpoždění LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  528,4178 x  2,36e-12 -6,9062  -6,766322* -6,8494 

1  620,2252  173,8870  1,34e-12 -7,4732 -6,3542 -7,0186 

2  756,2397   245,0061*   4,25e-13*  -8,625691* -6,5276  -7,773330* 

       
 * indikuje vhodný počet zpoždění pro testování 

 LR: sequential modified LR test statistic (každý test je hodnocen na 5% hranici) 

 FPE: Final prediction error 

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Wald test zpoždění v modelu VAR 
Hodnoty v závorkách [ ] představují pravděpodobnost     

         

 Úroková 
sazba 

PRIBOR 
Rozpětí 

IR-PIR 1m 

Rozpětí 
IR-PIR 
12m 

Rozpětí 
IR-PIR 3m 

Rozpětí 
IR-PIR 6m 

Poskytnuté 
úvěry 

Společně 
 

1 
zpoždění 

41,9727 24,5666 34,5164 33,9426 32,4145 38,4925 15,1762 261,9844 

[ 5,26e-07] [ 0,000905] [ 1,38e-05] [ 1,77e-05] [ 3,40e-05] [ 2,44e-06] [ 0,033806] [ 0,000000] 

         

2 
zpoždění 

31,6313 28,2678 33,7225 54,0389 37,1330 46,1910 26,6686 339,5307 

[ 4,75e-05] [ 0,000197] [ 1,94e-05] [ 2,31e-09] [ 4,43e-06] [ 8,02e-08] [ 0,000382] [ 0,000000] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

VAR Testy Granger vztahu/Block Exogeneity Wald Testy 
Závisle proměnná: RUV  

Vynechaná 
proměnná 

Chi-sq Zpoždění Pravděpodobnost 

RIR 1,8313 2 0,4003 

RPI 3,8294 2 0,1474 

RS1 4,7914 2 0,0911 

RS12 3,1127 2 0,2109 

RS3 2,4324 2 0,2964 

RS6 1,5865 2 0,4524 

Vše 29,0135 12 0,0039 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Johansen Fisher panelový test kointegrace 
Řady: POSKYTNUTÉ ÚVĚRY (mil. CZK), ÚROKOVÁ SAZBA (%) 

Trend: Lineární deterministický 

Zpoždění (na prvních diferencích): 1 2 

   

Unrestricted Cointegration Rank Test 
Hypotéza Trace test Max eigenvalue test 

počtu vztahů Pravděpodobnost Pravděpodobnost 

Žádný 0,2274 0,5154 

Max. 1 0,0546 0,0546 

   

Individual cross section results 
 Trace Test Max-Eign Test 

Průřez panelem Pravděpodobnost Pravděpodobnost 

Hypotéza žádné kointegrace 

Celkem 0,2596 0,3416 

Krátkodobé 0,2507 0,4354 

Střednědobé 0,1281 0,3528 

Dlouhodobé 0,6081 0,5211 

Hypotéza nejvíce 1 kointegrace 

Celkem 0,1676 0,1676 

Krátkodobé 0,0865 0,0865 

Střednědobé 0,0361 0,0361 

Dlouhodobé 0,9372 0,9372 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Johansen Fisher panelový test kointegrace 
Řady: POSKYTNUTÉ ÚVĚRY (mil. CZK), SAZBA PRIBOR (%) 

Trend: Lineární deterministický 

Zpoždění (na prvních diferencích): 1 2 

   

Unrestricted Cointegration Rank Test 
Hypotéza Trace test Max eigenvalue test 

počtu vztahů Pravděpodobnost Pravděpodobnost 

Žádný 
0,4089 0,6291 

Max. 1 
0,1411 0,1411 

   

Individual cross section results 
 Trace Test Max-Eign Test 

Průřez panelem Pravděpodobnost Pravděpodobnost 

Hypotéza žádné kointegrace 

Celkem 
0,3993 0,3859 

Krátkodobé 
0,3116 0,4684 

Střednědobé 
0,1824 0,4016 

Dlouhodobé 
0,7102 0,6326 

Hypotéza nejvíce 1 kointegrace 

Celkem 
0,398 0,3980 

Krátkodobé 
0,1185 0,1185 

Střednědobé 
0,0537 0,0537 

Dlouhodobé 
0,8724 0,8724 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Johansen Fisher panelový test kointegrace 
Řady: POSKYTNUTÉ ÚVĚRY (mil. CZK), ÚROKOVÉ ROZP ĚTÍ –PRIBOR 1m (%) 

Trend: Lineární deterministický 

Zpoždění (na prvních diferencích): 1 2 

   

Unrestricted Cointegration Rank Test 
Hypotéza Trace test Max eigenvalue test 

počtu vztahů Pravděpodobnost Pravděpodobnost 

Žádný 
0,0011 0,0079 

Max. 1 
0,0171 0,0171 

   

Individual cross section results 
 Trace Test Max-Eign Test 

Průřez panelem Pravděpodobnost Pravděpodobnost 

Hypotéza žádné kointegrace 

Celkem 
0,0218 0,0183 

Krátkodobé 
0,0678 0,0782 

Střednědobé 
0,0054 0,0644 

Dlouhodobé 
0,3145 0,3435 

Hypotéza nejvíce 1 kointegrace 

Celkem 
0,3491 0,3491 

Krátkodobé 
0,2065 0,2065 

Střednědobé 
0,0047 0,0047 

Dlouhodobé 
0,2691 0,2691 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Johansen Fisher panelový test kointegrace 
Řady: POSKYTNUTÉ ÚVĚRY (mil. CZK), ÚROKOVÉ ROZP ĚTÍ –PRIBOR 3m (%) 

Trend: Lineární deterministický 

Zpoždění (na prvních diferencích): 1 2 

   

Unrestricted Cointegration Rank Test 
Hypotéza Trace test Max eigenvalue test 

počtu vztahů Pravděpodobnost Pravděpodobnost 

Žádný 
0,0020 0,0158 

Max. 1 
0,0178 0,0178 

   

Individual cross section results 
 Trace Test Max-Eign Test 

Průřez panelem Pravděpodobnost Pravděpodobnost 

Hypotéza žádné kointegrace 

Celkem 
0,0505 0,0461 

Krátkodobé 
0,1246 0,1506 

Střednědobé 
0,0022 0,0308 

Dlouhodobé 
0,3907 0,3799 

Hypotéza nejvíce 1 kointegrace 

Celkem 
0,3224 0,3224 

Krátkodobé 
0,1963 0,1963 

Střednědobé 
0,0039 0,0039 

Dlouhodobé 
0,3883 0,3883 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Johansen Fisher panelový test kointegrace 
Řady: POSKYTNUTÉ ÚVĚRY (mil. CZK), ÚROKOVÉ ROZP ĚTÍ –PRIBOR 6m (%) 

Trend: Lineární deterministický 

Zpoždění (na prvních diferencích): 1 2 

   

Unrestricted Cointegration Rank Test 
Hypotéza Trace test Max eigenvalue test 

počtu vztahů Pravděpodobnost Pravděpodobnost 

Žádný 
0,0004 0,0060 

Max. 1 
0,0072 0,0072 

   

Individual cross section results 
 Trace Test Max-Eign Test 

Průřez panelem Pravděpodobnost Pravděpodobnost 

Hypotéza žádné kointegrace 

Celkem 
0,0493 0,0553 

Krátkodobé 
0,1146 0,1626 

Střednědobé 
0,0004 0,0084 

Dlouhodobé 
0,2808 0,2871 

Hypotéza nejvíce 1 kointegrace 

Celkem 
0,2123 0,2123 

Krátkodobé 
0,1408 0,1408 

Střednědobé 
0,0029 0,0029 

Dlouhodobé 
0,3147 0,3147 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Johansen Fisher panelový test kointegrace 
Řady: POSKYTNUTÉ ÚVĚRY (mil. CZK), ÚROKOVÉ ROZP ĚTÍ –PRIBOR 12m (%) 

Trend: Lineární deterministický 

Zpoždění (na prvních diferencích): 1 2 

   

Unrestricted Cointegration Rank Test 
Hypotéza Trace test Max eigenvalue test 

počtu vztahů Pravděpodobnost Pravděpodobnost 

Žádný 
0,0005 0,0089 

Max. 1 
0,0036 0,0036 

   

Individual cross section results 
 Trace Test Max-Eign Test 

Průřez panelem Pravděpodobnost Pravděpodobnost 

Hypotéza žádné kointegrace 

Celkem 
0,0601 0,1088 

Krátkodobé 
0,1085 0,1877 

Střednědobé 
0,0005 0,0076 

Dlouhodobé 
0,2354 0,2409 

Hypotéza nejvíce 1 kointegrace 

Celkem 
0,0881 0,0881 

Krátkodobé 
0,0950 0,0950 

Střednědobé 
0,0044 0,0044 

Dlouhodobé 
0,3065 0,3065 

 

Zdroj: Vlastní zpracování
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Příloha 4: Multikolinearita mezi regresory úrokových veličin 

Korelace      

t-Statistika Korelace temp růstů vybraných veličin 
Pravděpodobnost      

 úroková 
sazba 

PRIBOR 
Rozpětí 

IR-PIR 1m 
Rozpětí 

IR-PIR 12m 
Rozpětí 

IR-PIR 3m 
Rozpětí 

IR-PIR 6m  

úroková 
sazba 

1,0000      

-----       
 -----       
       

PRIBOR 0,7986 1,0000     

16,6252 -----      
 0,0000 -----      
       

Rozpětí 
IR-PIR 1m 

-0,2244 -0,6751 1,0000    

-2,8851 -11,4665 -----     
 0,0045 0,0000 -----     
       

Rozpětí 
IR-PIR 12m 

-0,2011 -0,6910 0,7219 1,0000   

-2,5722 -11,9768 13,0705 -----    
 0,0110 0,0000 0,0000 -----    
       

Rozpětí 
IR-PIR 3m 

-0,2456 -0,7442 0,9158 0,9061 1,0000  

-3,1743 -13,9599 28,5611 26,8402 -----   
 0,0018 0,0000 0,0000 0,0000 -----   
       

Rozpětí 
IR-PIR 6m 

-0,2071 -0,7184 0,8303 0,9718 0,9721 1,0000 

-2,6526 -12,9416 18,6658 51,6558 51,9511 -----  

 0,0088 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -----  
 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 
 

118

Příloha 5: Testy fixních efektů v průřezu panely a testy heteroskedasticity 

 
 

Test fixních v průřezu panely 
   Pravděpodobnost: 

Test  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Cross-section F  0,0147 0,0162 0,0162 0,0153 0,0158 0,0145 0,0125 

Cross-section Chi-square 0,0112 0,0129 0,0133 0,0129 0,0133 0,0122 0,0105 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zkoumání heteroskedasticity u reziduí regresních modelů 
     

Koeficient korelace    

t-Statistika    

Pravděpodobnost    

 RESID_SP1 RESID_SP3 RESID_SP6 RESID_SP12 

RESID 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 ----- ----- ----- ----- 

 ----- ----- ----- ----- 

     

Úroková sazba 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

     

Úroková rozpětí 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 6: Index důvěryhodnosti IN05 vybraných průmyslových odvětví ČR 

 

 Těžba a 
dobývání 

Elektřina, 
plyn, 
teplo 

Zásobování 
vodou 

Zpracova-
telský 

průmysl 

Stavebni-
ctví 

Velko-
obchod, 
Malo-
obchod 

Stravování, 
pohosti-

nství 

2005 Q1 1,42 1,54 0,79 1,25 0,84 1,06 0,66 

2005 Q2 1,58 1,33 0,75 1,30 1,06 1,27 0,82 

2005 Q3 1,25 1,16 0,65 1,05 0,92 0,99 0,68 

2005 Q4 1,25 1,34 0,74 1,27 1,32 1,24 0,77 

2006 Q1 1,47 1,40 1,16 1,29 0,72 1,14 0,57 

2006 Q2 1,29 1,14 1,09 1,34 0,95 1,38 0,85 

2006 Q3 1,18 1,04 1,08 1,32 1,06 1,26 0,92 

2006 Q4 1,22 1,14 1,06 1,34 1,28 1,33 0,91 

2007 Q1 1,26 1,18 1,13 1,41 1,01 1,31 0,58 

2007 Q2 1,20 1,14 1,14 1,44 1,05 1,42 0,84 

2007 Q3 1,31 1,19 1,09 1,39 1,36 1,27 0,84 

2007 Q4 1,38 1,02 1,06 1,39 1,48 1,38 0,91 

2008 Q1 1,61 1,45 1,19 1,38 1,10 1,38 0,82 

2008 Q2 1,48 1,33 1,16 1,41 1,06 1,47 0,98 

2008 Q3 1,47 1,43 1,08 1,40 1,03 1,39 0,98 

2008 Q4 1,43 1,12 1,05 1,34 1,15 1,53 1,10 

2009 Q1 1,35 1,46 0,97 1,00 1,05 1,03 0,26 

2009 Q2 1,29 1,35 0,96 1,11 1,11 1,20 0,48 

2009 Q3 1,21 1,34 1,00 1,14 1,14 1,22 0,41 

2009 Q4 1,33 1,23 1,00 1,14 1,27 1,24 0,47 

2010 Q1 0,86 0,81 0,72 0,77 0,69 0,61 0,42 

2010 Q2 0,83 0,83 0,80 0,92 0,78 0,65 0,43 

2010 Q3 1,06 0,99 0,85 1,05 0,95 0,68 0,47 

2010 Q4 1,21 0,97 0,89 1,20 1,18 0,80 0,46 

2011 Q1 0,77 0,79 0,76 0,78 0,77 0,62 0,43 

2011 Q2 0,95 0,80 0,86 0,93 0,76 0,68 0,49 

2011 Q3 1,13 0,97 0,90 1,07 0,89 0,69 0,52 

2011 Q4 1,21 0,96 0,96 1,20 1,12 0,79 0,53 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 7: Stacionarita panelů bonity vybraných průmyslových odvětví ČR 

Panelový test jednotkového kořene LEVEL data 

Perioda: 3/01/2005 až 12/01/2011 

Exogenní proměnná: Individuální efekty 

Automatická maximální délka zpoždění 

Automatická délka zpoždění dle Schwarz Info kritéria 
Metoda: Průřez Pravděpodobnost  

Nulová hypotéza: Jednotkový kořen  
(předpoklad společného jednotkového kořene)  

Elektřina, 
plyn, teplo 

Stavebnictví Stravování, 
pohostinství 

Těžba 
a dobývání 

Velkoobchod, 
Maloobchod 

Zásobování 
vodou 

Zpracovatelský 
průmysl 

Levin, Lin & Chu t* 4 0,0030 0,8964 0,0458 0,0000 0,9945 0,0718 0,7626 

         

Nulová hypotéza: Jednotkový kořen 
(předpoklad individuálního jednotkového kořene)         

Im, Pesaran and Shin W-stat  4 0,0032 0,3968 0,0076 0,0122 0,7374 0,0674 0,6852 

ADF - Fisher Chi-square 4 0,0096 0,7394 0,0201 0,0305 0,9590 0,1364 0,9409 

PP - Fisher Chi-square 4 0,0126 0,0000 0,0236 0,0504 0,7263 0,2063 0,1318 
 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Panelový test jednotkového kořene data PRVNÍ DIFERENCE       

Perioda: 3/01/2005 až 12/01/2011         

Exogenní proměnná: Individuální efekty         

Automatická maximální délka zpoždění         

Automatická délka zpoždění dle Schwarz Info kritéria 
Metoda: Průřez Pravděpodobnost  

Nulová hypotéza: Jednotkový kořen  
(předpoklad společného jednotkového kořene)  

Elektřina, 
plyn, teplo 

Stavebnictví 
Stravování, 
pohostinství 

Těžba 
a dobývání 

Velkoobchod, 
Maloobchod 

Zásobování 
vodou 

Zpracovatelský 
průmysl 

Levin, Lin & Chu t* 4 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

         

Nulová hypotéza: Jednotkový kořen 
(předpoklad individuálního jednotkového kořene)         

Im, Pesaran and Shin W-stat  4 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,2660 0,0000 0,2830 

ADF - Fisher Chi-square 4 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,5041 0,0000 0,5291 

PP - Fisher Chi-square 4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
 

Zdroj: Vlastní zpracování
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Příloha 8: Heteroskedasticita reziduí funkčního vztahu bonity 

Zkoumání heteroskedasticity u reziduí regresních modelů  

      

Koeficient korelace     

t-Statistika     

Pravděpodobnost     

 RESID 
těžba 

RESID 
plyn 

RESID 
voda 

RESID 
stavebnictví 

RESID 
stravování 

RESID 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

      

Bonita 0,0192 -0,0292 0,0069 0,0943 0,1510 

odvětví 0,1937 -0,2949 0,0701 0,9562 1,5432 

 0,8468 0,7686 0,9442 0,3413 0,1259 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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