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Abstract 

VODOVÁ, P. Liquidity Risk of Banks in the Visegrad Countries, Habilitation Thesis, 

PEF MENDELU in Brno, 2013 

 

This habilitation thesis focuses on liquidity risk of commercial banks in the Visegrad 

countries in the period from 2000 to 2011. This risk is comprehensively evaluated 

with several different methods: six liquidity ratios, panel data regression analysis 

with fixed effects, probit model and scenario analysis. The liquidity position, net 

position on the interbank market and strategy of liquidity risk management 

significantly differ in individual Visegrad countries. The capital adequacy is the most 

important determinant of the bank liquidity. However, some other factors are also 

significant, such as size of the bank, credit portfolio quality or macroeconomic 

development. All three tested stress scenarios would negatively influence bank 

liquidity. The run on bank would have most serious impact on the bank liquidity in 

all Visegrad countries. The use of committed loans is the second most severe 

scenario for Czech and Slovak banks and the crisis confidence on the interbank 

market for Hungarian and Polish banks. 

 

 

 

Abstrakt 

VODOVÁ, P. Riziko likvidity bank ve Visegrádských zemích, Habilitační práce, PEF 

MENDELU v Brně, 2013 

 

Habilitační práce se zaměřuje na riziko likvidity komerčních bank v zemích 

Visegrádské čtyřky v letech 2000 – 2011. To je komplexně ohodnoceno několika 

různými metodami, a to pomocí šesti poměrových ukazatelů likvidity, panelové 

regresní analýzy s fixními efekty, probit modelu a scénářové analýzy. Úroveň 

likvidity, čistá pozice bank na mezibankovním trhu i strategie bank pro řízení rizika 

likvidity se v jednotlivých Visegrádských zemích poměrně výrazně liší. 

Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím likviditu bank je kapitálová přiměřenost. 

Významné jsou však i některé další faktory, jako je velikost banky, kvalita 

úvěrového portfolia či makroekonomický vývoj. Všechny tři testované stresové 

scénáře by negativně ovlivnily likviditu bank, přičemž ve všech zemích by nejhorší 

dopad měl případný run na banku. Pro české a slovenské banky je druhým 

nejzávažnějším scénářem využití úvěrových příslibů klienty, pro maďarské a polské 

banky krize důvěry na mezibankovním trhu.  
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1. Úvod a cíle habilitační práce 

Základní činností bank je přijímat vklady a poskytovat úvěry. Banky transformují 

krátkodobá likvidní pasiva do dlouhodobých nelikvidních aktiv, tato transformace 

však banky vystavuje riziku likvidity. Banka musí mít k dispozici dostatečný objem 

likvidních prostředků tak, aby mohla vyhovět poptávce po hotovosti a jiných 

běžných pohledávkách svých klientů (např. když chtějí vybrat své vklady nebo 

realizovat úvěrový příslib), a také aby dokázala obstát i v případě nenadálého odlivu 

zdrojů.  

Problémy banky se zajištěním dostatečné likvidity mohou vést až k stavu, kdy 

vkladatelé hodlají masivně vybrat své vklady (run na banku). Taková situace 

představuje nebezpečí i pro zdravou banku: žádná banka totiž není připravena na to, 

že vkladatelé budou chtít najednou vybrat většinu svých vkladů. Právě proto, že 

banky poskytují i střednědobé a dlouhodobé úvěry, úroveň hotovosti a jiných rychle 

likvidních aktiv udržují pouze na nezbytně nutné úrovni. Původní problém jedné 

banky se navíc může velice rychle rozšířit do celého bankovního sektoru a vyústit 

v bankovní paniku.  

Důležitost rizika likvidity byla velice výrazně přehodnocena v průběhu globální 

finanční krize. Finanční krize přišla po stabilním období se zdravými 

makroekonomickými podmínkami, kdy banky nevěnovaly řízení rizika likvidity 

adekvátní pozornost (BIS, 2009). V důsledku poklesu tržní hodnoty cenných papírů, 

vzniklých při sekuritizaci subprime hypotečních úvěrů ze Spojených států 

amerických, spolu s problémy některých evropských bank, se mezibankovní trh 

dostal pod extrémní tlak a jednotlivé banky si navzájem přestaly důvěřovat. Tato 

krize důvěry měla následující důsledky: Došlo k prudkému nárůstu úrokových sazeb 

na mezibankovním trhu, na některých segmentech trhu (například se 

strukturovanými produkty) se přestalo obchodovat úplně, takže bylo nemožné ocenit 

již existující pozice. Banky nebyly v některých případech schopné získat dostatečnou 

likviditu ani prodejem svých aktiv. V důsledku toho, že některé banky přistoupily ke 

strategii hromadění likvidity, bylo získání půjčky na mezibankovním trhu velice 

obtížné, pro některé banky dokonce nemožné (Ewerhart a Valla, 2008).  

Zamrznutí mezibankovního trhu vyvolalo různé reakce Evropské centrální banky, 

Federálního rezervního systému i národních centrálních bank. Jak uvádí Ewerhart 

a Valla (2008), Evropská centrální banka jen v průběhu srpna 2007 doplnila likviditu 

bankovního sektoru o více než 200 miliard EUR, a to formou operací na volném 

trhu. Federální rezervní systém ve stejném období bankám nabídl více než 60 miliard 

USD, taktéž formou operací na volném trhu, navíc došlo i ke snížení diskontní sazby. 

K přímým půjčkám či k dodání likvidity prostřednictvím obchodů s bankami se však 

uchýlily i ostatní centrální banky.  

Likvidní podpora poskytnutá v srpnu 2007 však nebyla dostačující. K další vlně 

likvidní podpory proto ze strany Evropské centrální banky došlo v září 2008, kdy 
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likviditu poskytovala bankám formou refinančních operací s velice nízkou úrokovou 

sazbou a dobou splatnosti až šest měsíců. Likvidita byla do bankovního sektoru 

dodávána s cílem usnadnit bankám poskytování úvěrů nebankovnímu sektoru. 

V říjnu 2009 potom Evropská centrální banka změnila podmínky refinančních 

operací tak, aby byly dostupné pro větší počet protistran (Černohorský et al., 2010). 

Některé banky však i přesto potřebovaly dodatečnou likvidní podporu (Orlowski, 

2009; Černohorský et al., 2010). Navzdory rozsáhlé podpoře řada bank zkrachovala 

či svou špatnou finanční situaci řešila fúzí s jinou bankou (BIS, 2009).  

Problémy s nedostatečnou likviditou mohly být vidět i v maďarském a polském 

bankovním sektoru. Třem maďarským bankám vláda v březnu 2009 poskytla likvidní 

podporu v podobě úvěrů, úročených tržními úrokovými sazbami a s dobou splatnosti 

tři a půl let. OTP Bank získala úvěr ve výši 1,4 miliardy EUR, FHB hypoteční banka 

ve výši 400 milionů EUR a Magyar Fejlesztési Bank (Maďarské rozvojové bance) 

byla poskytnuta půjčka ve výši 578 milionů EUR. Prostředky potřebné na likvidní 

pomoc bankám maďarská vláda získala od Mezinárodního měnového fondu 

a Evropské unie. Hlavním cílem pomoci bylo zajistit dostatečnou likviditu bankám, 

které nemají zahraniční mateřské banky. Banky se zavázaly, že získané finanční 

prostředky použijí na poskytování úvěrů pro malé a střední maďarské podniky. 

Kromě toho došlo i k navýšení kapitálu FHB hypoteční banky o 30 miliard 

maďarských forintů (HFSA, 2009). V polském bankovním sektoru sice situace 

nebyla tak dramatická, nicméně zhoršení makroekonomické situace oslabilo 

fungování mezibankovního trhu, zvýšilo cenu peněz na trhu a prohloubilo nesoulad 

mezi úvěry a vklady (PFSA, 2009).  

Je zřejmé, že riziko likvidity představuje velice aktuální a důležité téma, které by 

mělo být v popředí zájmu regulátorů, pracovníků orgánů bankovní regulace 

a dohledu i členů akademické obce.  

Cílem habilitační práce je proto komplexně ohodnotit riziko likvidity komerčních 

bank v zemích Visegrádské čtyřky v letech 2000 – 2011. V rámci důsledného splnění 

stanoveného cíle si definujeme dílčí cíle v podobě zásadních otázek, na něž by 

habilitační práce měla poskytnout odpověď: 

1. Jak se vyvíjela likvidita bank v zemích Visegrádské čtyřky v letech 2000 – 

2011? 

2. Ovlivňuje velikost banky volbu strategie pro řízení likvidity banky? 

3. Přistoupily některé banky v krizovém období ke strategii hromadění 

likvidity? 

4. Které faktory nejvíce determinují bankovní likviditu? 

5. Kterými faktory je nejvíce determinována pozice bank na mezibankovním 

trhu? 
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6. Jak jsou banky citlivé na možné scénáře krizového vývoje? 

7. Který scénář vývoje nejvíce ohrožuje likviditu bank? 

8. Které banky jsou při případném likvidním šoku nejzranitelnější?  

Na Visegrádské země se zaměřujeme z několika důvodů. Představitelé České 

a Slovenské federativní republiky, Maďarska a Polska v roce 1991 podepsali 

v maďarském městě Visegrád deklaraci o spolupráci těchto zemí na jejich cestě 

k evropské integraci. Tento dokument se stal základem pro spolupráci tří, po rozpadu 

Československa čtyř zemí. Visegrádská skupina (dále také V4) představuje sdružení 

zemí, které se pozitivně vyrovnaly s následky vlády komunistických režimů, 

a postupně se na mezinárodněpolitické scéně stalo respektovaným uskupením (MZV, 

2006). Finanční systém v těchto zemích lze charakterizovat jako bankovně 

orientovaný. Při finančním zprostředkování mají tedy dominantní roli banky a banky 

jsou významné i pro celou ekonomiku těchto zemí. Ve všech čtyřech zemích banky 

podnikají v podmínkách modelu univerzálního bankovnictví. Spolupráce v rámci 

zemí V4 a charakter bankovních sektorů činí ze zkoumaného celku čtyř zemí 

dostatečně homogenní skupinu. Protože se však aktivity bank v jednotlivých zemích 

mírně odlišují, lze očekávat, že také v oblasti řízení rizika likvidity, faktorů 

ovlivňujících likviditu bank a zranitelnosti bank vůči krizovým scénářům vývoje 

nalezneme řadu rozdílů. 

Za účelem splnění cíle je habilitační práce rozdělena do šesti částí. Po úvodu, jakožto 

první části, následuje druhá kapitola věnovaná současnému stavu v oblasti řešené 

problematiky. V ní vymezíme podstatu rizika likvidity, zdroje a složky rizika 

likvidity a vazbu mezi rizikem likvidity a ostatními aspekty bankovního podnikání. 

Zaměříme se i na proces managementu rizika likvidity a různé strategie pro řízení 

likvidity v bance. Pozornost bude věnována i důvodům pro regulaci likvidity, úloze 

věřitele poslední instance a vývoji regulace rizika likvidity. V poslední podkapitole 

potom budeme detailně charakterizovat jednotlivé metody, využívané pro měření 

rizika likvidity – ukazatele likvidity, likvidní gap a metodu Value at Risk upravenou 

o riziko likvidity.  

V třetí kapitole zhodnotíme riziko likvidity bank v zemích Visegrádské čtyřky 

v letech 2000 – 2011 pomocí šesti poměrových ukazatelů likvidity, které vypočítáme 

pro každou banku v našem datovém souboru. Zaměříme se i na vztah mezi velikostí 

banky a úrovní její likvidity, abychom mohli posoudit, zda velikost banky ovlivňuje 

volbu strategie pro řízení likvidity.  

Cílem čtvrté kapitoly je nalézt determinanty likvidity bank v zemích Visegrádské 

čtyřky. Nejprve uvádíme přehled relevantní literatury a charakterizujeme použitý 

model a data. Aplikací panelové regresní analýzy zjistíme, které faktory ovlivňují 

likviditu bank v jednotlivých zemích. Probit model nám potom umožní stanovit, 
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které faktory určují, zda banka bude na mezibankovním trhu v pozici čistého 

dlužníka nebo čistého věřitele.  

Náplní páté kapitoly je scénářová analýza rizika likvidity. Po vymezení podstaty 

zátěžových testů a přehledu relevantní literatury vyhodnocujeme dopady tří 

zátěžových scénářů na likviditu českých, maďarských, polských a slovenských bank. 

Vyhodnocujeme přitom, zda by pro banku měl nejzávažnější dopad run na banku, 

krize důvěry na mezibankovním trhu či využití úvěrových příslibů klienty. Kromě 

identifikování nejzávažnějšího scénáře je naším cílem určit i nejzranitelnější banky.  
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2. Současný stav v oblasti řešené problematiky 

Pojem likvidita bývá používán v různých souvislostech. Používá se jednak ve vztahu 

k likviditě určité složky majetku, jednak ve vztahu k likviditě finanční instituce jako 

takové. Pokud se pojem likvidita používá ve vztahu k likviditě určité složky majetku, 

pak likvidita vyjadřuje schopnost přeměny dané složky majetku rychle a bez velké 

ztráty hodnoty na peněžní hotovost (Růčková a Roubíčková, 2012). 

V případě, že pojmem likvidita chceme označit likviditu finanční instituce jako 

takové, můžeme se setkat např. s následujícími definicemi: 

 Podle Banky pro mezinárodní platby (BIS, 2008) je likvidita schopnost 

banky financovat zvýšení aktiv a plnit závazky v době, kdy se stanou 

splatnými, aniž by vznikaly nepřijatelné ztráty. 

 Likvidita vyjadřuje schopnost banky dostát svým závazkům v kterémkoliv 

okamžiku (Polouček, 2006). 

 Likvidita znamená schopnost banky dostát v každém okamžiku svým 

splatným závazkům, zejména kdykoliv v požadované formě vyplatit 

splatné vklady klientů, resp. provést platbu z účtu podle příkazu klienta 

(Kašparovská, 2006).  

 Likvidita představuje schopnost finanční instituce neustále udržovat 

rovnováhu mezi přílivem a odlivem peněžních prostředků (Vento a La 

Ganga, 2009).  

 Likvidita je někdy interpretována také jako schopnost banky zvýšit svá 

pasiva získáním prostředků na finančních, zejména mezibankovních trzích. 

Likvidita tedy také označuje schopnost finanční instituce získat peněžní 

prostředky, když jsou potřeba (Vento a La Ganga, 2009). 

Pro potřeby habilitační práce budeme za likvidní banku považovat takovou, která je 

schopna dostát svým aktuálně splatným závazkům, a to ať už využitím stávajících 

likvidních aktiv banky, nebo získáním dalších prostředků na finančních trzích.  

Základní činností banky je přijímat vklady a poskytovat úvěry. Protože úvěry jsou 

poskytovány zpravidla se střednědobou až dlouhodobou splatností, avšak většina 

přijatých vkladů je splatná na požádání nebo jde o vklady krátkodobé, ze samotné 

podstaty jejich činnosti jsou banky přirozeně vystaveny riziku likvidity. 

V následujících podkapitolách bude charakterizována podstata rizika likvidity, 

management a regulace rizika likvidity a také metody pro měření rizika likvidity. 
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2.1 Podstata rizika likvidity 

Riziko likvidity lze definovat jako riziko, že ačkoliv je finanční instituce solventní, 

i přesto buď nebude mít dostatečné finanční zdroje k tomu, aby dostála svým 

závazkům v době, kdy se stanou splatnými, nebo bude schopna potřebné finanční 

zdroje získat pouze s vynaložením neúměrných nákladů (Vento a La Ganga, 2009).  

Riziko likvidity vyplývá ze stochastické povahy likvidity banky jako takové: ačkoliv 

banka může být v daném okamžiku likvidní, mohou nastat zcela nepředvídatelné 

situace, jako např. neočekávané využití úvěrových linek, neočekávané masivnější 

výběry vkladů, předčasné splacení úvěrů, vyšší potřeba likvidity v důsledku vývoje 

cen aktiv nebo zpožděných plateb od subjektů, kteří od banky kupují úvěrové riziko 

(ECB, 2002).  

2.1.1 Zdroje rizika likvidity 

Protože riziko likvidity je důsledkem nesouladu mezi splatností aktiv a pasiv, ke 

vzniku rizika likvidity dochází zejména v důsledku vývoje některých položek aktiv 

a pasiv. Na straně pasiv řeší banky velkou nejistotu ohledně toho, v jaké výši 

vkladatelé vyberou své vklady a naopak v jaké výši své krátkodobé vklady obnoví. 

Nejistota se zvyšuje, když se u dané banky prohlubují problémy s dosažením 

likvidity a také tehdy, když ekonomika utrpí makroekonomický šok. 

Na straně aktiv banky vzniká riziko likvidity v důsledku nejistého vývoje nově 

čerpaných úvěrů. Banka sice může odmítnout žádosti některých žadatelů o úvěr, 

avšak pokud jde o žadatele kvalitní, připraví se jejich odmítnutím o zisk. Přidělování 

úvěrů není výhodné ani pro ekonomiku jako celek. 

Třetím zdrojem rizika likvidity je vývoj mimobilančních položek. Příkladem jsou 

úvěrové přísliby a další závazky. Ještě důležitější jsou pozice, které banka zaujímá 

v derivátových operacích – právě ty mohou do budoucna generovat mimořádnou 

potřebu likvidity, a to zejména v krizových obdobích. Posledním zdrojem rizika 

likvidity jsou velké mezibankovní platby (Rochet, 2008).   

Ke ztrátě likvidity může dojít v zásadě dvojím způsobem. První možnost nastává 

tehdy, když splatnost pasiv je podstatně kratší než splatnost aktiv a bance se nepodaří 

znovu obnovit splatné vklady. Svěřené prostředky tak banka není schopna vrátit 

a hrozí jí bankrot, i když neprodělala. Druhou situací, která může vést ke vzniku 

likvidní krize, je trvalá ztrátovost banky. Ve chvíli, kdy hodnota aktiv poklesne pod 

hodnotu pasiv, ani při prodeji nebo splacení všech aktiv banka není schopna dostát 

všem svým závazkům (Ziegler et al., 1997). 
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2.1.2 Složky rizika likvidity 

Nikolau (2009) rozlišuje tři hlavní typy likvidity a s nimi spojená rizika – tj. 

následující složky rizika likvidity:  

 riziko měnové likvidity,  

 riziko financování,  

 riziko tržní likvidity.  

Riziko měnové likvidity představuje riziko, že centrální banka nebude schopna 

finančnímu systému dodat potřebnou likviditu. Toto riziko je vysoce 

nepravděpodobné, neboť centrální banka může být nelikvidní pouze do té míry, 

do jaké není poptávka po domácí měně, což může nastat pouze v případě 

hyperinflace nebo měnové krize (Nikolau, 2009).  

Riziko financování je rizikem, že neschopnost banky efektivně řídit peněžní toky 

(aktuální i budoucí, očekávané i neočekávané) a potřeby zajištění ovlivní každodenní 

obchody banky nebo její finanční situaci (BIS, 2006a). Představuje možnost, že 

v průběhu času banka ztratí schopnost okamžitě dostát svým závazkům. Riziko 

financování je důsledkem působení dvou aspektů (Drehman a Nikolau, 2009):   

 budoucího náhodného vývoje přílivu a odlivu peněžních prostředků,  

 budoucího náhodného vývoje cen, za které je možné získat různé zdroje 

financování (klientské vklady, zdroje z mezibankovního trhu či prostředky 

získané emisí dlužnických cenných papírů).  

Banka je schopna uspokojit poptávku po likvidních peněžních prostředcích (a je tedy 

likvidní), když v kterémkoliv okamžiku odliv peněžních prostředků nepřevyšuje 

součet přílivu peněžních prostředků a zásoby likvidních aktiv, držených bankou. Je-li 

součet přílivu a zásoby peněžních prostředků menší než odliv peněžních prostředků, 

vzniká deficit. Ten je zapotřebí nějakým způsobem pokrýt. V závislosti na povaze, 

četnosti a trvání likvidního šoku BIS (2008) doporučuje bankám identifikovat 

následující alternativní zdroje peněžních prostředků: 

 získání nových vkladů od domácností či podniků, 

 prodloužení splatnosti závazků, 

 emise nových dlužnických cenných papírů, 

 převod peněžních prostředků v rámci finanční skupiny, jejímž je banka 

členem, 
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 sekuritizace aktiv, 

 prodej likvidních aktiv, 

 čerpání úvěrových příslibů, 

 navýšení kapitálu, 

 prodej poboček nebo filiálek banky, prodej ostatních aktiv banky, 

 půjčka od věřitele poslední instance. 

Ne vždy lze realizovat všechny varianty, některé z nich navíc přinesou potřebnou 

likviditu až s významným časovým zpožděním. Pokud však banka není schopna 

financovat deficit likvidních prostředků, stává se nelikvidní, což může vést až 

k jejímu úpadku.  

Pochopitelně může nastat i varianta, že součet přílivu a zásoby peněžních prostředků 

bude větší než jejich odliv – v takovém případě riziko likvidity nevzniká a banka 

může přebytečnou likviditu investovat na trhu (Drehman a Nikolau, 2009).   

 

Riziko tržní likvidity BIS (2006a) definuje jako riziko, že banka nebude schopna 

uzavřít svou pozici za tržní cenu, a to z důvodu nedostatečné hloubky trhu nebo 

narušeného fungování trhu.  

Strnad (2009a) potom definuje riziko tržní likvidity jako: 

„Riziko, že finanční instituce nebude schopna v případě potřeby uzavřít své rizikové 

expozice v předpokládaném časovém horizontu, resp. bez výrazného negativního 

dopadu na tržní ceny nebo bez nutnosti obchodovat za příliš široká tržní rozpětí.“ 

Jak dále uvádí, obchodování za rozšířená tržní rozpětí (tj. taková, kde existuje značný 

rozdíl mezi kotovanou nákupní a prodejní cenou daného instrumentu) může přímo 

způsobit rozsáhlé ztráty při uzavírání pozic; prodlužování časového horizontu 

likvidace zvyšuje podstupované tržní riziko, neboť může dojít k dalšímu 

nepříznivému vývoji tržních podmínek. Při posuzování likvidity daného trhu 

doporučuje zvažovat: 

 těsnost trhu – charakterizuje náklady spojené s okamžitou likvidací 

relativně malé pozice, 

 hloubku trhu – udává, jak velkou pozici je možné obchodovat bez 

zvýšených nákladů nebo bez ovlivnění tržních cen, 
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 pružnost trhu – vyjadřuje, jak rychle po jednorázovém šoku jsou ceny 

schopné se vrátit na rovnovážnou úroveň, 

 bezprostřednost trhu – jde o čas potřebný od zadání k uspokojení 

objednávky.    

Zhoršení likvidity trhu se projeví nárůstem těsnosti (rostou transakční náklady), 

poklesem hloubky a pružnosti trhu, menší bezprostředností trhu (často trvá déle 

nalézt protistranu pro obchod). To vše vede k nízkým objemům uzavřených obchodů. 

Za těchto podmínek pokusy o likvidaci dalších pozic snižují ceny, respektive 

rozšiřují tržní rozpětí. K prodejům potom dochází za velmi nepříznivé ceny (Strnad, 

2009a).   

Podle Crocketta (2008) lze trh určitého aktiva považovat za likvidní, když:  

 tržní infrastruktura je efektivní, vede k nízkým transakčním nákladům 

a tím nízkému tržnímu rozpětí, 

 na trhu je velký počet prodávajících a kupujících, což znamená, že každá 

nerovnováha může být rychle upravena drobnými pohyby cen, 

 a trh je transparentní, takže změny ve vnímání fundamentální hodnoty 

aktiva se rychle promítnou do cen.  

Botha (2008) a Strnad (2009a) shodně uvádí, že je žádoucí rozlišovat mezi 

endogenním a exogenním rizikem tržní likvidity. Exogenní riziko tržní likvidity je 

výsledkem tržních charakteristik, jsou mu vystaveni všichni tržní účastníci a není 

ovlivněno chováním žádného účastníka trhu. Jinak řečeno, náklady likvidace závisí 

pouze na tržním rozpětí, které je každému účastníkovi exogenně dané a svým 

chováním je nemůže ovlivnit. Ačkoliv jednotlivý účastník trhu nemůže riziko 

exogenní likvidity nijak ovlivnit, společná akce všech nebo téměř všech účastníků 

trhu jej ovlivnit může. V každém případě ale platí, že pokud dojde k šoku, možnost 

předvídat budoucí vývoj je silně oslabena a může dojít k odpovídající ztrátě likvidity. 

Tržní subjekty proto vnímají, že udržování větších obezřetnostních rezerv v obdobích 

větší nejistoty jim pomůže lépe překonat období nižší likvidity trhu.  

Endogenní riziko tržní likvidity je naopak pro každé účastníka trhu jiné – vyplývá 

totiž z jeho postavení na trhu. Expozice každého účastníka trhu vůči endogennímu 

riziku tržní likvidity je ovlivněna velikostí pozic, s kterými na trhu obchoduje, a také 

volbou likvidační strategie. Větší pozice znamenají větší expozici vůči endogennímu 

riziku tržní likvidity: chce-li účastník prodat velké pozice, musí buď akceptovat 

velké tržní rozpětí, nebo musí pozice prodávat po částech. Tím však riskuje to, že 

pozdější obchody už uskuteční za ceny stlačené předchozími obchody. Náklady 

likvidace může účastník trhu aktivně ovlivnit také volbou likvidační strategie: chce-li 

například dosáhnout lepší ceny, vyčká na období s užším tržním rozpětím nebo 
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využije služeb zprostředkovatele. Je však třeba zdůraznit, že pokud má subjekt akutní 

nedostatek likvidity, nemá na výběr a musí pozici uzavřít co nejrychleji, a to bez 

ohledu na náklady likvidace. 

Vliv velikosti pozice na endogenní riziko tržní likvidity dokumentuje i Obrázek 1. 

Když je pokyn k obchodu (nákup či prodej) menšího objemu než objem akceptovaný 

trhem (hloubka trhu), rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je nízký a rozpětí zůstane 

zachováno. Pokud objem obchodu převýší hloubku trhu, náklady na likvidaci se 

podstatně zvyšují. Ke zvýšení nákladů dochází v důsledku endogenního rizika tržní 

likvidity. 

 

 

 

 

 

Mezi rizikem měnové likvidity, rizikem financování a rizikem tržní likvidity existuje 

velmi úzký vztah. Ten v období nízkého rizika likvidity vytváří účinný cyklus 

snadných toků likvidity mezi centrální bankou, finančními a nefinančními 

institucemi, a tím podporuje stabilitu finančního systému. Centrální banka poskytne 

bankám objem likvidity potřebný na pokrytí agregátního deficitu likvidity ve 

finančním systému. Banky tuto likviditu pomocí mezibankovního trhu a jiných 

operací redistribují k deficitním subjektům. Po této agregátní redistribuci centrální 

banka zjistí novou výši poptávky po likviditě a jejím poskytnutím začíná nový 

cyklus. V období vysokého rizika likvidity však úzký vztah mezi těmito složkami 

rizika likvidity působí jako transmisní kanál likvidního šoku a může vyvolat 

začarovanou klesající nelikvidní spirálu, která destabilizuje finanční systém 

(Nikolau, 2009). 

Na počátku stojí likvidní šok: v důsledku nedokonalých tržních informací například 

o špatné platební schopnosti nějaké banky dojde k ohrožení likvidity této banky. 

Jedná se o idiosynkratický typ rizika likvidity, který nemusí nijak výrazně poškodit 

Cena 

aktiva 

          Velikost pozice 

Bod 

endogenní 

nelikvidity 

nákup 

prodej 

Hloubka trhu 

Obrázek 1 Efekt velikosti pozice na likvidační cenu aktiva 

Pramen: zpracováno dle Bangia et al. (1999, s. 5) 
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bankovní sektor v dané zemi. Problém nastává v okamžiku, kdy se toto riziko 

přenese na více finančních institucí a stane se tak systémovým rizikem likvidity. 

K tomu může dojít prostřednictvím informačního kanálu, reálného kanálu nebo 

hromadění likvidity. V případě informačního kanálu představuje informační nákaza 

náhlou, někdy i neočekávanou změnu v chování ekonomických subjektů, která může 

nabývat podob stádního chování, informační kaskády nebo i náhlého přehodnocení 

ekonomických fundamentů (Komárková et al., 2012).  

Reálný kanál se projevuje jako přímý lavinový efekt od nakažené banky na ostatní 

prostřednictvím finančních toků v platebních systémech nebo přímých vazeb mezi 

bankami (kdy si banky navzájem drží aktiva a pasiva). Selhání jedné banky může na 

mezibankovním trhu způsobit potenciální snížení společné zásoby likvidity a tím 

přenést nedostatek likvidity i na ostatní banky. Zejména v období zvýšené nejistoty 

může dojít i k tomu, že některé málo likvidní banky mohou být z trhu vytlačeny. 

Takové banky pak mohou buď požádat centrální banku o likvidní podporu, nebo se 

mohou pokusit získat dodatečnou likviditu prodejem svých aktiv (Komárková et al., 

2012).  

Hromadění likvidity (liquidity hoarding) je jednou z obranných reakcí bank, která 

však má systémové dopady. Banky s nedostatečnou likviditou mohou přistoupit 

k tomu, že zkracují dobu splatnosti úvěrů, které poskytují na mezibankovním trhu, 

případně takové úvěry přestanou poskytovat úplně. Obojí může vést ke vzniku nebo 

prohloubení likvidních problémů u bank, které byly na takovýchto úvěrech závislé. 

Hromadění likvidity tak sice vylepší likvidní pozici jedné banky, avšak na náklady 

ostatních bank (Kapadia et al., 2012).
1
 Berrospide (2012) potom dokládá, že menší 

banky a banky s nižší kapitálovou přiměřeností začínají hromadit likviditu dříve než 

velké a lépe kapitalizované banky, a že důsledkem rozhodnutí hromadit likviditu je 

nejenom pokles mezibankovního úvěrování, ale i tempa růstu úvěrů poskytnutých 

nefinančním podnikům a domácnostem.  

Mechanismus, jak i malý likvidní šok může způsobit zcela závažné problémy, 

vysvětluje Brunnermeier (2009) společným působením spirály ztrát a spirály tržního 

                                                 
1 Jak uvádí Kapadia et al. (2012), k hromadění likvidity došlo i v rámci evropských zemí. K nárůstu 

rozdílu mezi úrokovými sazbami mezibankovních trhů a úrokovými sazbami centrálních bank došlo 

nejprve v srpnu 2007, k prudkému nárůstu potom po kolapsu Lehman Brothers v září 2008. 

V průběhu tohoto krizového období banky podstatně redukovaly objem mezibankovních půjček 

s delší dobou splatností a nahrazovaly je krátkodobějšími půjčkami. Zatímco v roce 2007 tak měly na 

celkovém objemu evropských mezibankovních půjček největší podíl úvěry se splatností nad šest 

měsíců, v roce 2008 dominovaly úvěry s dobou splatnosti do jednoho týdne. Současně došlo 

i k dramatickému poklesu mezibankovního úvěrování a k bezprecedentnímu nárůstu prostředků, 

umísťovaných bankami do centrálních bank, což je jasným signálem systémového hromadění 

hotovosti. Nicméně je velmi těžké empiricky prokázat, zda ke kolapsu mezibankovního trhu došlo 

v důsledku toho, že banky vyhodnotily riziko protistrany jako příliš vysoké, nebo proto, že se 

hromaděním likvidity snažily zabezpečit svou očekávanou budoucí potřebu likvidních prostředků. Lze 

však očekávat, že přinejmenším na počátku krize banky hromadily likviditu buď preventivně, nebo 

v reakci na hromadění likvidity ostatními účastníky trhu.  
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rozpětí (Obrázek 2). Spirála ztráty začíná u jedné banky, která utrpí likvidní šok. 

K šoku může dojít v důsledku toho, že se objeví jakákoliv ztráta, např. v důsledku 

vysokého podílu nesplácených úvěrů. Protože je banka už poměrně zadlužená, 

nechce a nemůže zvyšovat své zadlužení. Nedostatek likvidních prostředků se proto 

rozhodne řešit právě prodejem aktiv, při němž se spokojí i s nižší cenou. Samotný 

prodej aktiv ale dále ceny snižuje, což vede k tomu, že banka musí prodávat víc a víc 

aktiv, čímž však neustále snižuje jejich cenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Spirála ztrát a spirála tržního rozpětí 

Pramen: zpracováno dle Brunnermeier (2009, s. 23) 

 

Posléze začne spirálu ztráty posilovat spirála tržního rozpětí. Jak roste rozpětí mezi 

nákupními a prodejními cenami, banka je nucena prodávat stále více aktiv. Tržní 

rozpětí a úvěrové standardy vedou ke snaze bank snižovat úroveň svého zadlužení. 

Po výraznějším propadu cen tak dochází k celkovému zpřísnění úvěrových 

podmínek: v období větší volatility jsou věřitelé opatrnější v tom, jaká aktiva jsou 

ochotni přijmout jako kolaterál. Tím se ale znovu prohlubuje nedostatek likvidity. 

Do procesu může vstoupit i centrální banka, a to nejen s požadavky na regulaci rizika 

likvidity a s dohledem nad tím, jak banky tyto požadavky dodržují. Protože se 

začarovaný kruh v podobě klesající likvidní spirály ukázal jako velmi nákladný, 

centrální banka může přispět k jeho přetnutí některým svým nástrojem, např. 

poskytnutím likvidní podpory věřitele poslední instance dočasně nelikvidním 

bankám (blíže viz kap. 2.3.2). 
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Skutečnost, že obě spirály fungují i v praxi (a že tedy existuje vzájemná propojenost 

mezi rizikem financování a rizikem tržní likvidity), empiricky dokládají Drehman 

a Nikolau (2009). Autoři analyzovali údaje o 135 hlavních refinančních operacích, na 

nichž se podílelo 877 bank, a to v období mezi červnem 2005 a prosincem 2007. 

Později rozšířili analýzu ještě o veřejně dostupná data do října 2008. Výsledky 

analýzy zachycuje Obrázek 3.  

 

 

 

 

 

Riziko tržní likvidity je v této studii měřeno indexem tržní likvidity Evropské 

centrální banky (ECB; svislá osa), pro riziko financování autoři využili vlastní 

měřítko (index LRP je zohledňuje zejména úrokové rozpětí a množství poptávaném 

bankami v jednotlivých aukcích – vodorovná osa). Autoři zkoumali data pro tři různé 

časové úseky. Modré značky představují období standardní situace od června 2005 

do 7. srpna 2007, červené značky představují období s nepříznivým tržním vývojem 

po zbytek analyzovaného období. Přímka v grafu je odhadována pro celé období. 

Protože index tržní likvidity je měřítkem tržní likvidity, vysoké hodnoty tohoto 

indexu znamenají nízké hodnoty rizika tržní likvidity a naopak. Z výsledků tedy 

vyplývá, že standardně mezi rizikem financování a rizikem tržní likvidity žádný 

významnější vztah není. Pokud ale dojde k likvidnímu šoku, který zhorší likviditu 

banky (tj. vzroste riziko financování) a banka současně není schopna získat půjčku 

na mezibankovním trhu, je nucena prodávat aktiva, což způsobí pokles jejich ceny 

Obrázek 3 Vztah mezi rizikem financování a rizikem tržní likvidity 

Pramen: Drehman a Nikolau (2009, s. 31) 
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a významný nárůst rizika tržní likvidity. V obdobích nepříznivého vývoje na trhu se 

tedy provázanost těchto dvou složek rizika likvidity silně zvyšuje. 

Vazba mezi rizikem financování a rizikem tržní likvidity se zúžila a stala 

přímočařejší také díky sekuritizaci a strukturovaným finančním produktům – tyto 

inovace sice bankám na jedné straně umožnily získat další zdroj poměrně levné 

likvidity, na straně druhé ale oslabením tradiční role bank v přijímání vkladů 

a poskytování úvěrů a přesunem jejich aktivit víc směrem k finančním trhům vzrostla 

zranitelnost bank vůči vývoji na trhu (Komárková et al., 2012).  

2.1.3 Vazby mezi rizikem likvidity a ostatními aspekty bankovního podnikání 

Riziko likvidity není izolovaným rizikem, ale je těsně provázáno také s ostatními 

aspekty bankovního podnikání, zejména s rentabilitou banky, její solventností 

a úrovní ostatních bankou podstupovaných rizik. Protože ta nejlikvidnější aktiva jsou 

současně nejméně výnosná, mezi likviditou a rentabilitou je inverzní vztah. Vazba 

likvidity a solventnosti je také jasná: solventní banka by neměla mít problémy se 

získáním depozit klientů nebo na mezibankovním trhu. Jakmile se ale zhorší 

kapitálová přiměřenost banky, nutnost zabezpečit dostatečnou likviditu nabývá na 

významu. Nelikvidní banka se velmi rychle může stát nesolventní, což platí i naopak. 

Ze své podstaty může riziko likvidity spouštět nebo zhoršovat jiná rizika bankovního 

podnikání, může však vzniknout i jako důsledek některých rizik. Vazbu rizika 

likvidity na ostatní rizika zachycuje Obrázek 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Vazba mezi rizikem likvidity a ostatními typy rizik 

Pramen: zpracováno dle Vento a La Ganga (2009, s. 89) 

 

Nárůst podílu ohrožených úvěrů v portfoliu banky (a tím vyšší úvěrové riziko) má 

dopad jak na zhoršení likvidity banky, tak i její rentability, neboť očekávané peněžní 

toky nenastanou. Stejné problémy způsobí i nadměrná koncentrace úvěrů jednomu 
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odvětví nebo ekonomickému sektoru (riziko koncentrace) v případě jejich 

nesplácení. Turbulence na finančních trzích a vyšší volatilita cen aktiv (tržní riziko) 

zvyšuje riziko tržní likvidity. Banka musí být dostatečně likvidní, aby byla schopna 

dostát všem svým závazkům i v rámci zajišťování platebního styku pro své klienty 

(riziko vypořádání). Chyby managementu či problémy s informačním systémem 

(operační riziko) mohou mít za následek problémy s adekvátním řízením rizika 

likvidity. A konečně, pokud banka není schopna dostát svým závazkům, negativně to 

ovlivňuje její dobré jméno (reputační riziko). 

Obrázek 5 zachycuje skutečnost, že zhoršení finanční situace banky se postupně 

může projevit na likviditě banky a na nákladech financování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Riziko financování individuální banky 

Pramen: zpracováno dle Kapadia et al. (2012, s. 18) 

 

V normálním období je financování dostupné na všech trzích při nákladech, které 

odráží finanční situaci (a tím úroveň rizika) dané banky – banky s horší finanční 

situaci tak musí platit vyšší náklady. Ve chvíli, kdy se v daném bankovním sektoru 

objeví problémy s likviditou, dojde k následujícímu: při zhoršení finanční situace či 

ratingu banky pod určitou hranici jsou náklady financování pro danou banku 

nekonečně vysoké – trh je tak pro tuto banku uzavřen. K uzavření trhu však zpravidla 

nedochází najednou: nejdříve věřitelé přestanou být ochotni poskytnout takové bance 

dlouhodobý úvěr (v obrázku se jedná o modrou křivku). V důsledku toho banka musí 

být schopna na mezibankovním trhu pravidelně refinancovat velký objem závazků. 

V každém období dochází k prohlubování nesouladu mezi splatností aktiv a závazků, 

které jsou nahrazovány závazky se stále kratší splatností. Krátkodobě může situaci 

vylepšit strategie hromadění likvidity, avšak další zhoršení finanční situace banky má 
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za následek uzavření trhu krátkodobých úvěrů pro banku tuto banku (v obrázku 

zachyceno červenou křivkou). Ačkoliv v tomto okamžiku není platební neschopnost 

banky nevyhnutelná, pro banku je stále obtížnější získat potřebné peněžní toky. 

Možnosti banky jsou již v tuto chvíli poměrně omezené: splatné závazky může 

uhradit z nerozděleného zisku, může přestat úvěrovat ostatní finanční instituce, může 

emitovat nové dlužnické cenné papíry, prodat likvidní, popřípadě i nelikvidní aktiva 

či požádat o půjčku od věřitele poslední instance. Pokud ani po vyčerpání veškerých 

potenciálních možností banka není schopna dostát svým závazkům, může dojít 

k jejímu úpadku.   

2.2 Management rizika likvidity 

Adekvátní řízení rizika likvidity je nezbytné k zajištění toho, aby byla banka 

v kterémkoliv okamžiku likvidní. Hlavní cíle řízení rizika likvidity jsou následující: 

 zajistit v každém okamžiku soulad mezi přílivem a odlivem peněžních 

toků,  

 koordinovat emisi krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých zdrojů 

financování banky, 

 optimalizovat náklady refinancování, s nalezením optimálního poměru 

mezi likviditou a rentabilitou banky, 

 pro banky fungující v rámci bankovního holdingu optimálně řídit vnitro-

skupinové peněžní toky (například s pomocí cash poolingových technik) 

s cílem snížit závislost na externích zdrojích financování (Ruozi a Ferrari, 

2013). 

2.2.1 Proces managementu rizika likvidity 

Samotný proces managementu rizika likvidity se liší v závislosti na velikosti banky, 

jejích hlavních aktivitách, stupni internacionalizace a komplexnosti organizační 

struktury. Ve všech případech ale proces řízení likvidity vyžaduje měřit a kontrolovat 

dvě dimenze likvidity: strukturální likviditu a krátkodobou likviditu. Proces řízení 

strukturální likvidity zohledňuje likviditu ve střednědobém horizontu. Čím větší je 

časový nesoulad mezi dobou splatnosti aktiv a pasiv, tím více se banka musí 

zaměřovat na obnovu splatných pasiv, na dodržování akceptovatelné míry nesouladu 

splatnosti aktiv a pasiv, na možnost použití inovativních způsobů financování, na 

kvalitativní i kvantitativní aspekty řízení bankovních aktiv a definování metod pro 

omezování rizika likvidity. Cílem procesu řízení krátkodobé likvidity (treasury 

management) je potom zejména zajistit, aby banka byla schopná vypořádat se 

s očekávanými i neočekávanými platbami, vyplývajícími z kontraktů se zákazníky 

banky i s významnými věřiteli na mezibankovním trhu. Dosáhnout tohoto cíle lze, 
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v případě krátkodobého nesouladu mezi přílivem a odlivem peněžních prostředků, 

prostřednictvím dostatečné výše likvidních aktiv, půjčkou na mezibankovním trhu či 

přijetím likvidní podpory věřitele poslední instance (Ruozi a Ferrari, 2013).    

Proces managementu likvidity zachycuje Obrázek 6. Nejprve je potřeba definovat 

akceptovatelnou míru rizika (risk appetite). Banka musí vzít v úvahu požadavky 

regulátora (například na úroveň povinných minimálních rezerv či na udržování 

stanovených hodnot některých ukazatelů likvidity), interní faktory (s jakými náklady 

je banka schopna získat dodatečné finanční zdroje, jak velký výpadek stávajících 

zdrojů financování je banka schopna přečkat), zájmy akcionářů a ostatní externí 

faktory (reputaci banky, přidělené ratingové hodnocení apod.). Výsledkem je 

definovaná hodnota akceptovatelné míry rizika, a to v podobě přijatelné procentuální 

hodnoty nesouladu aktiv a pasiv v rámci stanoveného časového pásma, limitů 

koncentrace jednotlivých zdrojů financování, limitů financování prostřednictvím 

cizoměnových zdrojů financování či minimálních požadovaných hodnot vybraných 

ukazatelů likvidity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Proces managementu rizika likvidity 

Pramen: zpracováno dle Choudhry (2012, s. 592) 

 

Následně je zapotřebí zanalyzovat veškeré obchody banky a určit tak všechny zdroje 

rizika likvidity (viz kap. 2.1.1). Je třeba zvážit i významné změny v podnikatelské 

strategii banky, které mohou výraznějším způsobem změnit strukturu bilance banky 

a tím expozici banky vůči riziku likvidity.  

Poté banka posoudí, zda a jaké má možnosti snížit riziko likvidity. Za tímto účelem 

banka prověří svůj přístup k úvěrovým linkám s ostatními bankami, k možnostem 

využívání repo operací, prověří, v jaké výši a kvalitě má k dispozici zásobu 

likvidních aktiv. Výhodou je dostatečná diverzifikace zdrojů financování 

a dostatečná výše vkladů zejména retailových klientů. 

V rámci managementu likvidity je zapotřebí i modelovat dopad likvidního šoku, a to 

ať už s využitím scénářové analýzy nebo stresových testů (blíže viz kap. 5). Znalost 
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dopadu likvidního šoku banka využije pro vytvoření účinného pohotovostního plánu, 

který umožní bance přečkat krizové období (blíže viz kap. 2.3.3). Průběžně potom 

banka musí monitorovat a kontrolovat likviditu (Choudhry, 2012).  

2.2.2 Strategie pro řízení likvidity v bance 

Strategie pro řízení likvidity bývá často chápána jako správné vyvážení mezi 

ofenzivním a defenzivním přístupem. Rozdíly mezi nimi zachycuje Tabulka 1.  

Defenzivní strategie si klade za cíl dosáhnout toho, aby banka byla schopna pokrýt 

veškerý odliv peněžních prostředků ven z banky. Za tím účelem se banka zaměřuje 

zejména na aktivní stranu bilance, na udržování dostatečné výše likvidních aktiv. 

Tato strategie je typická spíše pro malé banky. Naopak defenzivní strategie usiluje 

o to, aby banka byla schopna zvládnout poklesy vkladů nebo růsty úvěrů za 

přijatelnou cenu a aby měla takovou likvidní pozici, která jí umožní kdykoliv 

realizovat výhodné investice nebo úvěry. Hlavním nástrojem banky je potom nákup 

zdrojů a agresivní řízení pasiv banky, což je typické spíše pro velké banky a pobočky 

zahraničních bank (Ziegler et al., 1997). 

 

Tabulka 1 Porovnání defenzivního a ofenzivního přístupu k řízení likvidity 

 Defenzivní strategie Ofenzivní strategie 

Definice schopnost pokrýt všechna 

out-flow banky 

schopnost získat zdroje za 

nižší cenu, než je 

očekávaný výnos 

z úvěrů/investic 

Zaměření kontraktové splatnosti reinvestiční výkonnost 

Hlavní zdroj likvidity aktiva pasiva 

Typické instituce menší banky větší banky, pobočky 

zahraničních bank 

Jak často se 

monitoruje pozice 

ne příliš často velmi často 

Běžně užívané 

likvidní ukazatele: 

- ukazatel 

úvěry/vklady 

- ukazatel závislosti 

volatility pasiv 

- ukazatel likvidní 

aktiva/volatilní 

pasiva 

 

 

nízká 

 

nízká 

 

vysoká 

 

 

vysoká 

 

vysoká 

 

nízká 

Pramen: Ziegler et al. (1997, s. 240) 

 

Oba dva přístupy jsou považované za extrémní, každá banka se pohybuje někde na 

pomezí mezi nimi (Ziegler et al., 1997). Vybalancování obou přístupů je nutné 

i s ohledem na sladění dvou důležitých aspektů bankovního podnikání: likvidity 
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a rentability. Defenzivní strategie, spojená s držbou likvidních aktiv, sice znamená 

nižší riziko likvidity, avšak současně nízké výnosy: pokladní hotovost nepřináší 

bance výnosy vůbec žádné a výnosy ostatních kategorií likvidních aktiv (pohledávky 

vůči centrální bance, pohledávky vůči úvěrovým institucím splatné na požádání 

a dluhopisy emitované centrálními bankami a vládními institucemi) nejsou příliš 

vysoké. Čistě defenzivní strategie tak má negativní dopad na rentabilitu banky. Jak 

uvádí Polouček (2006), velké banky, které mají větší a širší možnosti získat zdroje na 

peněžním trhu než banky malé, proto více spoléhají na pasiva jako na zdroj likvidity. 

Jejich preference ofenzivní strategie jim umožňuje investovat větší část zdrojů do 

výnosnějších úvěrů či jiných typů investic, takže dosahují potenciálně daleko lepší 

rentability. Jsou však daleko zranitelnější z hlediska likvidity. Je tedy evidentní, že 

management každé banky musí nalézt pro ni optimální mix mezi defenzivní 

a ofenzivní strategií, mezi likviditou a rentabilitou.  

2.3 Regulace rizika likvidity 

Proces řízení rizika likvidity je ovlivněn i tím, zda a do jaké míry je v daném 

bankovním sektoru riziko likvidity regulováno. V této kapitole proto budou 

charakterizovány důvody pro regulaci rizika likvidity a teoretické aspekty 

poskytování likvidní podpory věřitelem poslední instance. Pozornost bude věnována 

i vývoji regulace rizika likvidity. 

2.3.1 Důvody pro regulaci likvidity 

Orgány bankovního dohledu by měly mít zájem na dostatečné likviditě bank 

z několika důvodů (Vento a La Ganga, 2009; Banque de France, 2008): 

Pokud banky zaznamenají, že v daném bankovním sektoru je některá z bank 

nelikvidní, pak za situace, že neexistuje adekvátní orgán dohledu a nelze implicitně 

nebo explicitně očekávat likvidní podporu, je velmi pravděpodobné, že ostatní banky 

na mezibankovním trhu nelikvidní bance uzavřou úvěrové linky, případně budou 

požadovat splacení již poskytnutých úvěrů. Existence orgánu dohledu, který se 

zajímá i o likviditu bank, tak podporuje důvěru bank ve fungování mezibankovního 

trhu a v to, že mezibankovní úvěry budou řádně splaceny. 

Nezbytnost dohledu nad likviditou je dána i tím, že vkladatelé nejsou schopni 

dostatečně vyhodnotit, zda banka, do níž vložili své úspory, podstupuje adekvátní 

rizika a zda je dostatečně likvidní. Neví tedy, zda vybrat své vklady hned nebo až 

v termínu jejich splatnosti. Fungování adekvátního dohledu tak zvyšuje i důvěru 

vkladatelů. 

Argumentem pro dohled nad likviditou je i hrozba systémového rizika. Nelikvidita 

jedné banky se může přelít do problémů celého bankovního sektoru. Banky jsou 

navzájem finančně provázány. Pokud je některá z bank dočasně nelikvidní, přestává 



2 Současný stav v oblasti řešené problematiky 
 

20 

 

být schopna dostát svým závazkům, a to včetně těch mezibankovních. Nesplacením 

mezibankovních úvěrů potom může způsobit problémy bankám, od nichž úvěry 

čerpala. Protože vkladatelé většinou nerozlišují zdravé a nelikvidní banky, 

v důsledku bankovní paniky a hromadného výběru vkladů se mohou do problémů 

dostat i doposud zdravé banky. Ewerhart a Valla (2008) uvádí příznaky toho, kdy lze 

očekávat zvýšení rizika nákazy ostatních bank likvidními problémy: dochází 

k likvidaci mezibankovních depozit v reakci na neočekávané výběry klientských 

vkladů, k nepříznivému výběru u mezibankovních úvěrů, k omezené schopnosti 

finančních trhů zvládnout prodeje aktiv, k neefektivitě při prodeji aktiv či k posílení 

vzájemné propojenosti bilancí bank.   

Regulovat likviditu je dobré i proto, že banky nemají motivaci pro držbu adekvátního 

množství likvidních aktiv: držba likvidity je nákladná, pravděpodobnost nedostatku 

likvidity považují za velmi nízkou a navíc spoléhají na to, že v případě potřeby jim 

věřitel poslední instance poskytne likvidní podporu (jde o argument založený na 

morálním hazardu bankéřů). Požadavky regulátora na dodržování stanovené výše 

likvidních prostředků mohou být chápány jako způsob, jak sdílet náklady na veřejný 

statek – stabilitu finančního sektoru. To může snížit riziko morálního hazardu 

a zamezit poskytování likvidní podpory nelikvidním bankám.  

A konečně, zvýšení požadavků na likviditu bank přinese větší jistotu, že banky 

budou schopny odolat větším otřesům. Dohled nad likviditou bank totiž zvyšuje 

držbu likvidních prostředků bankami. Z Obrázku 7 je patrné, že s rostoucí úrovní 

regulace likvidity (vodorovná osa) mají banky větší likviditu (svislá osa).   

 

 

 

 

Obrázek 7 Vztah mezi stupněm regulace a množstvím držené likvidity  

Pramen: zpracováno dle Vento a La Ganga (2009, s. 112) 
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2.3.2 Regulace likvidity a věřitel poslední instance 

Úloha věřitele poslední instance spočívá v tom, že za určitých podmínek poskytne 

úvěr bance, která čelí problémům s likviditou. Základy teorie věřitele poslední 

instance byly položeny v 19. století klasickým ekonomem W. Bagehotem, který 

zdůrazňoval, že:  

 úloha věřitele poslední instance spočívá v úvěrování nelikvidních, avšak 

solventních bank,  

 tyto úvěry musí být úročeny sankční úrokovou sazbou, aby se bankám 

nevyplatilo využívat je pro financování standardních operací, 

 úvěry jsou určeny pouze solventním bankám, které jsou schopné 

poskytnout dostatečně kvalitní kolaterál, 

 a věřitel poslední instance musí ještě před vypuknutím problémů jasně 

deklarovat, za jakých podmínek je bankám připraven poskytnout úvěr 

(Freixas a Rochet, 1997). 

Názory na funkci věřitele poslední instance se postupně vyvíjely. Někteří kritikové 

argumentovali tím, že není možné jasně poznat, kdy je banka pouze nelikvidní a kdy 

je i nesolventní, protože banka, která potřebuje podporu věřitele poslední instance, už 

je v podezření, že je i nesolventní. Navíc existuje dobrý důvod, proč podporu 

poskytnout kterékoliv bance, a tím je snížení rizika nákazy (Freixas a Rochet, 1997).  

Jiní kritikové doporučují, aby funkce věřitele poslední instance byla omezena pouze 

na použití operací na volném trhu. Operace na volném trhu podle nich mohou 

poskytnout dostatečnou likviditu, která pak může být alokována na mezibankovní 

trh. Úvěry věřitele poslední instance proto nejsou potřeba. Jinými slovy, pokud 

finanční trhy fungují správně, dobře informovaní účastníci mezibankovního trhu jsou 

schopni rozlišit, kdy je banka nelikvidní a kdy nesolventní (Rochet a Vives, 2004). 

Existence úvěrů od věřitele poslední instance je každopádně přiznáním nedokonalosti 

trhů. Pokud připustíme existenci asymetrie informací, zejména nepříznivého výběru, 

na mezibankovním trhu, banky nejsou schopny rozlišovat, kdy jsou ostatní banky 

nesolventní a kdy pouze nelikvidní. Za takové situace pak ani ochota banky zaplatit 

vyšší úrokovou sazbu nepomůže získat úvěr na mezibankovním trhu – ostatní banky 

totiž tuto ochotu vyhodnotí jako signál vyššího rizika banky, tj. nepříznivé finanční 

situace banky. Zvýšenou potřebu likvidity tedy není možné pokrýt prostředky 

z mezibankovního trhu a banka se obrací na věřitele poslední instance (Valla et al., 

2006).  

Rozhodnutí poskytnout likvidní podporu je motivováno snahou podpořit finanční 

stabilitu a snížit náklady spojené s úpadkem jednotlivých bank, s bankovní panikou 
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či efektem nákazy (Valla et al., 2006). Úspěch podpory věřitele poslední instance 

však nemusí být zaručen: taková likvidní podpora neřeší příčiny vzniku rizika 

likvidity, ale pouze zmírňuje závažnost jeho důsledků. Fungování věřitele poslední 

instance může být navíc narušeno stejnými faktory, které vedly ke vzniku krize 

likvidity. Poskytnutí likvidní podpory nesolventní bance tak může vést k dalšímu 

poškození finančního systému: je zde možnost vyššího rizika financování u ostatních 

nelikvidních, avšak solventních bank, nárůstu rizika tržní likvidity v důsledku 

morálního hazardu i ohrožení splnění cílů měnové politiky. Před poskytnutím 

likvidní podpory je tak zapotřebí důkladně zvážit všechny přínosy a náklady takové 

intervence (Nikolau, 2009).  

2.3.3 Vývoj regulace likvidity 

Ačkoliv úvěrovému a tržnímu riziku věnují regulátoři dlouhodobě značnou 

pozornost, na riziko likvidity se zaměřují teprve postupně. Až v roce 1992 Basilejský 

výbor pro bankovní dohled definoval rámec pro měření a řízení likvidity. Ačkoliv se 

dokument soustředil zejména na velké, mezinárodně aktivní banky, doporučení mít 

dobrý informační systém, likviditu řídit centralizovaně, využívat scénářovou analýzu 

pro stanovení čistých požadavků na financování, diverzifikovat finanční zdroje 

a sestavovat pohotovostní plány doporučoval všem bankám, bez ohledu na jejich 

velikost či rozsah transakcí, jako základ efektivního managementu likvidity (BIS, 

1992). 

V roce 2000 Basilejský výbor aktualizoval předchozí dokument a zdůraznil význam 

řízení likvidity v bankách, poukázal na důležitost rozvíjení různých manažerských 

přístupů k řízení likvidity na denní bázi, na odlišné postupy v případě krizové 

situace, na důležitost měření a monitorování čistých požadavků na financování 

a vzájemnou provázanost rizika likvidity s ostatními bankovními riziky. Ze čtrnácti 

principů pro řízení rizika likvidity se čtyři týkaly úpravy organizační struktury pro 

řízení likvidity, tři měření a monitorování čistých požadavků na financování a dva 

řízení likvidity v cizích měnách. Dalších pět principů se týkalo řízení přístupu banky 

na finanční trhy, sestavování pohotovostních plánů, systému vnitřní kontroly, úlohy 

bankovního dohledu a zveřejňování informací bankou (BIS, 2000a). 

V roce 2006 se Společné fórum mezinárodních zájmových organizací regulátorů 

bank, pojišťoven a kapitálových trhů (Joint Forum) zaměřilo na principy řízení 

likvidity finančních skupin a na dopady finančních derivátů a aktivit bankovnictví 

mimo bilanci na riziko likvidity. Značná pozornost byla věnována i stresovému 

testování: z výzkumu více než 40 komplexních finančních skupin vyplynulo, že 

v rámci stresových testů banky nejvíce testují odolnost banky vůči případnému runu 

na banku, modelovanému odlivem retailových depozit v řádu jednotek procent, ve 

výjimečných případech banky testovaly odliv okolo 10 – 20 % retailových vkladů. 

Pro případný odliv korporátních, mezibankovních a vládních vkladů potom banky 



2 Současný stav v oblasti řešené problematiky 
 

23 

 

testují zpravidla jejich odliv ve výši 20 – 50 %. Některé banky potom v rámci 

stresového testování zkoumají i další aktivity na trhu (BIS, 2006a).  

I přesto se však postupy a pravidla regulátorů v jednotlivých zemích více či méně 

odlišovaly. V prosinci 2006 tak Basilejský výbor sestavil pracovní skupinu pro 

likviditu (Working Group on Liquidity), jejímž úkolem bylo zhodnotit tyto 

odlišnosti. Turbulence na finančních trzích v polovině roku 2007 však prokázaly, že 

dosavadní modely bank nejsou schopny efektivně předvídat likvidní krize a bankami 

sestavené pohotovostní plány nepočítají se skutečně extrémním tržním vývojem. 

Původní poslání pracovní skupiny tak bylo rozšířeno o zhodnocení silných a slabých 

stránek řízení likvidity. Zpráva pracovní skupiny byla publikována v únoru 2008. 

Pracovní skupina upozornila na rostoucí závislost bank na financování 

prostřednictvím kapitálových trhů (což je však ve srovnání s retailovými vklady 

daleko rizikovější), rapidní nárůst sekuritizace (která sice na jedné straně bankám 

nahrazuje nelikvidní úvěry likvidní hotovostí, na druhé straně však zvyšuje závislost 

bank na tržním vývoji), významně vyšší využívání komplexních finančních nástrojů 

jako jsou kreditní deriváty (kde je daleko obtížnější předvídat jejich peněžní toky, 

zejména v období turbulencí na trhu) a větší přeshraniční peněžní toky, které zvyšují 

závislost bank na mezinárodních finančních trzích a riziko toho, že se případné 

problémy s likviditou přenesou z jednoho bankovního sektoru do ostatních (BIS, 

2008a).  

Pracovní skupina také aktualizovala principy pro management rizika likvidity, které 

Basilejský výbor publikoval v září 2008. Basilejský výbor v sedmnácti definovaných 

principech klade daleko větší důraz na stanovení míry rizika likvidity, akceptovatelné 

pro její podnikatelskou strategii a úlohu ve finančním systému; dosažení adekvátní 

úrovně likvidity v podobě polštáře likvidních aktiv; nezbytnost vhodně definovat 

a používat stresové testování a scénářovou analýzu pro odhalení rizikových faktorů 

jak na úrovni samotné banky, tak i celého finančního systému; identifikaci a měření 

široké škály likvidních rizik; potřebu robustního a funkčního pohotovostního plánu 

a zveřejňování informací bankami v takovém rozsahu, aby tržní účastníci mohli 

posoudit finanční situaci, likvidní pozici a úroveň řízení rizika likvidity v dané 

bance. Úkolem regulátora je potom vyvinout rámec pro komplexní ohodnocování 

likvidní pozice banky, monitorovat likviditu jednotlivých bank a komunikovat 

s ostatními orgány regulace a dohledu (BIS, 2008b).   

Tyto principy jsou v současnosti implementovány také v právním řádu zemí 

Visegrádské čtyřky – regulaci rizika likvidity vymezují tyto dokumenty: 

 v České republice Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného 

podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými 

papíry, v aktuálním znění,  

 v Maďarsku Doporučení prezidenta HFSA č. 2/2000, o řízení aktiv a pasiv 

úvěrových institucí a o řízení tržních rizik, v aktuálním znění,  
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 v Polsku Opatření PFSA č. 386/2008, o zavedení pravidel likvidity 

závazných pro banky, v aktuálním znění,  

 na Slovensku Opatření NBS č. 18/2008 z 28. října 2008, o likviditě bank 

a poboček zahraničních bank a o postupu řízení rizika likvidity bank 

a poboček zahraničních bank a o změně opatření NBS č. 11/2007 

o předkládání výkazů, hlášení a jiných zpráv bankami, pobočkami 

zahraničních bank, obchodníky s cennými papíry na účely vykonávání 

dohledu a na statistické účely, v aktuálním znění. 

V souladu s uvedenými právními normami jsou české, maďarské, polské a slovenské 

banky povinny vytvořit a udržovat zásady a postupy pro měření a řízení čisté likvidní 

pozice (tj. přebytku nebo nedostatku zdrojů v rámci stanovených časových pásem), 

a to tak, aby bylo možné měřit a porovnávat příliv a odliv peněžních prostředků 

a sledovat čisté peněžní toky na denní bázi. Riziko likvidity banky měří a řídí 

v každé z hlavních měn, se kterými pracují; pokud banky financují aktiva držená 

v jedné měně závazky drženými v jiné měně, musí analyzovat tržní podmínky, které 

mohou ovlivnit jejich přístup na devizový trh. S ohledem na velikost banky, její 

finanční situaci, povahu, rozsah a složitost vykonávaných činností banky musí 

stanovit limity pro řízení rizika likvidity, a to jak souhrnně za všechny měny, tak 

i jednotlivě pro každou hlavní měnu, se kterou banka pracuje. Banky musí 

propracovat strategie a postupy k identifikaci, měření, řízení a sledování rizika 

likvidity v náležité soustavě časových pásem tak, aby bylo zajištěno, že budou 

udržovat likvidní polštář na adekvátní úrovni; tyto strategie musí být přiměřené 

komplexitě, rizikovému profilu banky a akceptované míře rizika. Banky jsou 

povinny také zvážit možnosti použití různých nástrojů zmírňování rizika likvidity 

a dostatečně stabilizovat a diverzifikovat své finanční zdroje – za tím účelem 

zejména vytvoří a udržují kontakty s významnými věřiteli, prověřují míru 

spolehlivosti jednotlivých finančních zdrojů či sledují a udržují možnost přístupu na 

trh za účelem prodeje svých aktiv.  

Banky rovněž musí mít vypracovaný scénář pro řízení rizika likvidity a plán pro 

mimořádné krizové události. Pro sestavení scénáře pro řízení rizika likvidity banky 

stanovují předpoklady vývoje objemu a struktury aktiv, závazků a podrozvahových 

položek; správnost předpokladů banky pravidelně prověřují a v případě změn upraví 

scénář pro řízení rizika likvidity. Pro účely řízení rizika likvidity za mimořádných 

krizových okolností banky sestavují pohotovostní plán. Ten vymezuje zejména 

zajištění přesných a včasných informačních toků v rámci banky, jasné vymezení 

odpovědností a pravomocí, možné způsoby ovlivnění vývoje aktiv, závazků 

a podrozvahových položek, způsob komunikace s významnými věřiteli, obchodními 

partnery, klienty a veřejností a rovněž specifikuje záložní finanční zdroje. S ohledem 

na měnící se vnitřní nebo vnější podmínky banky pohotovostní plán pravidelně 

aktualizují. 
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Další krok v regulaci rizika likvidity byl učiněn v prosinci 2010, kdy Basilejský 

výbor vydal pravidla Basel III, jejichž jedna část modifikuje pravidla kapitálové 

přiměřenosti a druhá část posiluje regulaci rizika likvidity. Jak uvádí Basilejský 

výbor (BIS, 2010), finanční krize ukázala důležitost likvidity pro správné fungování 

finančních trhů i bankovního sektoru. Před jejím vypuknutím na trzích aktiv panoval 

optimismus a nebyl problém získat dodatečné finanční zdroje za nízké náklady. 

Změna tržních podmínek však byla velice rapidní a centrální banky musely 

podporovat jak fungování peněžních trhů, tak i některých finančních institucí. 

Basel III pravidla by měla zabránit opakování takové situace prostřednictvím těchto 

oblastí regulace: minimálních standardů likvidity (LCF – ukazatel krytí likviditou 

a NSFR – ukazatel čistého stabilního financování) a monitorovacích nástrojů pro 

posouzení rizika likvidity. Cílem těchto tří oblastí regulace je zvýšit odolnost bank 

vůči likvidním šokům (Ruozi a Ferrari, 2013).  

Používání ukazatele krytí likviditou (LCF – Liquidity Coverage Ratio) by mělo 

zajistit, aby banka udržovala adekvátní úroveň nezatížených a vysoce kvalitních 

likvidních aktiv, která by mohla rychle přeměnit na hotovost a uspokojit tak své 

závazky v průběhu třicetidenní vysoce nepříznivé likviditní situace. Předpokládá se, 

že třicetidenní období je dostatečně dlouhé na to, aby management banky nebo 

příslušný orgán dohledu přijali nápravná opatření a vyřešili případné problémy 

banky. Ukazatel LCF je definován následujícím způsobem: 

%100
dní.kalendář30zalikvidityodlivčistýCelkový

aktivlikvidníchakvalitníchvysoceObjem
LCF   

(2.1) 

Vysoce kvalitní likvidní aktiva jsou aktiva s nízkým tržním a úvěrovým rizikem, 

která jsou snadno ocenitelná na základě jednoduchého výpočtu z veřejně dostupných 

dat, vývoj jejich cen není korelován s vývojem cen rizikových aktiv a jsou kótovaná 

na rozvinutých a uznávaných burzách. Existuje pro ně aktivní a významný trh, na 

svých trzích zůstávají likvidní i v době tržního napětí a investoři k nim utíkají jako 

k bezpečným instrumentům. Vysoce kvalitní likvidní aktiva se dělí do dvou úrovní. 

Aktiva z úrovně 1, kam patří hotovost, vklady u centrálních bank, obchodovatelné 

cenné papíry emitované vládou, centrálními bankami, nevládními subjekty veřejného 

sektoru, Mezinárodním měnovým fondem, Bankou pro mezinárodní platby nebo 

Evropskou komisí, eventuálně multilaterálními rozvojovými bankami (ty ale musí 

splňovat daná kritéria) lze zahrnout bez jakéhokoliv omezení. Aktiva úrovně 2 jako 

jsou obchodovatelné cenné papíry emitované vládou, centrálními bankami, 

nevládními subjekty veřejného sektoru a multilaterálními rozvojovými bankami 

a firemní dluhopisy, opět při splnění určitých podmínek, mohou být zohledněna 

pouze do 40 % jejich hodnoty. Regulátoři se mohou také rozhodnout zavést další 

úroveň aktiv 2B, což jsou hypoteční zástavní listy, korporátní dluhopisy a akcie po 

splnění vymezených podmínek, ta pak mohou být zohledněna maximálně do hodnoty 

15 % vysoce kvalitních likvidních aktiv, při dodržení limitu 40 % hodnoty aktiv 

úrovně 2.  
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Celkový čistý odliv likvidity je definován jako rozdíl mezi celkovými očekávanými 

peněžními odlivy a celkovými očekávanými peněžními přílivy v rámci stanoveného 

stresového scénáře pro nadcházejících třicet kalendářních dní. Krizový scénář, který 

by banky měly používat, by měl simulovat zejména dopady částečného výběru 

retailových vkladů, úbytku nezajištěných mezibankovních i některých zajištěných 

krátkodobých zdrojů financování, dalších odlivů peněžních toků v důsledku 

významného zhoršení ratingu banky, vyšší volatility na trhu, neplánovaného čerpání 

úvěrových příslibů a potenciální potřeby banky zpětně odkoupit emitované 

dluhopisy. Předpokládá se však, že banky budou vytvářet své vlastní scénáře, ve 

kterých kromě těchto uvedených faktorů zohlední i specifické okolnosti, související 

s konkrétní činností dané banky. Protože výše příjmů může být zohledněna 

v maximální výši 75 % z celkových očekávaných peněžních výdajů, znamená to, že 

objem vysoce kvalitních likvidních aktiv banky musí činit minimálně 25 % výdajů 

banky. Toto omezení brání bankám, aby se z důvodu splnění požadavku na likviditu 

spoléhaly výhradně na očekávané příjmy, a má tak zajistit minimální výši vysoce 

kvalitních likvidních aktiv v držení banky (BIS, 2010).   

Hodnoty ukazatele krytí likviditou by banky měly předkládat regulátorům minimálně 

jednou měsíčně; regulátoři mohou, zejména ve stresových situacích, po bankách 

vyžadovat hlášení o hodnotách LCR týdně nebo dokonce i každý den (BIS, 2013a).   

Zavedení ukazatele LCR je plánováno od 1. ledna 2015. Jeho minimální požadovaná 

hodnota bude nejprve činit pouze 60 %, každým rokem se bude postupně zvyšovat 

a požadovaných 100 % musí banky dosáhnout k 1. lednu 2019 (Tabulka 2). Tím je 

bankám ponechán dostatek času pro to, aby mohly přizpůsobit své aktivity a naplnit 

tak požadavky regulace (BIS, 2013b). 

 

Tabulka 2 Vývoj požadavků na minimální hodnoty ukazatele LCR 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Minimální požadované hodnoty LCR 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Pramen: BIS (2013b) 

Cílem ukazatele čistého stabilního financování (NSFR – Net Stable Funding Ratio) 

je motivovat banky k tomu, aby své aktivity financovaly zejména střednědobými 

a dlouhodobými zdroji financování. Ukazatel NSFR je definován takto: 

%100
zdrojůíchlnstabimnožství.Požad

zdrojůíchlnstabimnožstvíílnDisponibi
NSFR   

(2.2) 

Disponibilní množství stabilních zdrojů musí být tedy minimálně ve výši 

požadovaného množství stabilních zdrojů. Do disponibilních stabilních zdrojů patří 

kapitál, závazky s minimálně roční splatností, část závazků na požádání a těch se 

splatností do jednoho roku, u kterých se dá předpokládat, že by mohly být stabilní 
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i za předpokladu nepříznivého ekonomického vývoje. Tyto zdroje se podle jejich 

stability rozdělí do pěti kategorií, kde pro každou z nich je stanovená jiná riziková 

váha (ASF faktor – Available Stable Funding), která snižuje hodnotu zdroje podle 

jeho splatnosti a volatility v čase.  

Požadované množství stabilních zdrojů financování lze vyjádřit jako hodnotu 

nelikvidních aktiv a cenných papírů držených a financovaných bankou. 

K požadovanému množství stabilních zdrojů je nutné rovněž vzít v úvahu 

podrozvahová aktiva. Výsledné množství požadovaných stabilních zdrojů je 

vypočítáno jako součet hodnoty držených, financovaných nebo přislíbených aktiv, 

násobených faktorem RSF (Required Stable Funding). Faktor RSF je přiřazen 

každému typu aktiva a vyjadřuje míru závislosti daného aktiva na stabilním zdroji, 

proto likvidnější aktiva mají nižší faktor než aktiva méně likvidní (BIS, 2010). 

Zavedení ukazatele NSFR je plánováno od 1. ledna 2018, jeho hodnota musí být 

vyšší než 100 % (BIS, 2013b).    

Tyto ukazatele představují minimální požadovanou úroveň likvidity pro mezinárodně 

aktivní banky. Národní regulátoři mohou požadovat vyšší úroveň likvidity (BIS, 

2010).  

Kromě uvedených dvou ukazatelů likvidity doporučuje BIS (2010) také další 

monitorovací nástroje pro posouzení rizika likvidity, mezi něž patří:  

 sledování nesouladu smluvních splatností, jehož cílem je identifikovat 

nesoulad mezi smluvními přílivy a odlivy likvidity v definovaných 

časových pásmech a které ukazují, kolik likvidity by banka potenciálně 

v jednotlivých časových pásmech potřebovala, kdyby se všechny odlivy 

likvidity objevily v nejkratším možném datu; 

 sledování koncentrace finančních zdrojů, s cílem identifikovat ty zdroje 

financování, jejichž odčerpání by bance způsobilo likviditní problémy; je 

přitom dobré zaměřit se nejenom na diverzifikaci podle věřitelů, ale 

i podle typu instrumentů a měny, v níž jsou zdroje financování získávány; 

 sledování nezatížených aktiv k dispozici, která banka může případně 

využít jako kolaterál pro získání dalšího zdroje financování ať už na 

finančním trhu či od prostřednictvím operace s centrální bankou;  

 sledování ukazatele LCR podle různých měn tak, aby banka lépe 

podchytila případný nesoulad v likviditě v různých měnách; 

 tržně založené indikátory, což jsou tržní data na vysoké frekvenci s malým 

nebo žádným časovým prodlením, které mohou být využity jako indikátor 

včasného varování pro monitoring potenciálních likviditních problémů 

bank; takovými indikátory mohou být zejména údaje o vývoji finančních 
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trhů (jako jsou informace o vývoji cen akcií, dlužnických cenných papírů, 

devizových a komoditních trhů), o finančním sektoru (zejména o vlastním 

kapitálu a zadluženosti finančního sektoru) a o jednotlivých bankách (kde 

údaje o vývoji kurzu akcií dané banky, o ceně a výnosech bankou 

emitovaných cenných papírů či o výnosech podřízeného dluhu poskytnou 

včas informaci o tom, že trh ztrácí důvěru v danou banku).  

Doporučení Basel III budou do evropského práva implementována prostřednictvím 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí 

a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky 

a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém 

dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve 

finančním konglomerátu, která nahradí směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, 

a Nařízení Evropského parlamentu a rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 

instituce a investiční podniky.  

Lze očekávat (a některé efekty se již projevují), že nová regulace likvidity ovlivní 

zejména rentabilitu bank, strukturu aktiv bank a jejich podnikatelský mix a také 

strukturu závazků bank (Ruozi a Ferrari, 2013). Barell et al. (2009) dopady nové 

regulace vyčísluje prostřednictvím analýzy nákladů a výnosů. Náklady nové regulace 

zahrnují náklady bank (k jejichž zvýšení dojde v důsledku nutnosti přizpůsobit 

strukturu aktiv a pasiv bank novým regulatorním pravidlům) a společenské náklady 

(ty se týkají dopadu nové regulace na tempo růstu hrubého domácího produktu, kdy 

vyšší úrokové marže bank by měly vést k nižší spotřebě obyvatel i investic podniků). 

Výnosem je potom pokles pravděpodobnosti finanční krize a s tím souvisejících 

nákladů. Porovnáním nákladů a výnosů autoři dospěli k závěrům, že i přes 

očekávané náklady by pravidla Basel III jako celek měla být přínosná.   

2.4 Měření rizika likvidity 

Pro adekvátní řízení jakéhokoliv rizika musí být banka schopna toto riziko změřit. 

Jak uvádí Vento a La Ganga (2009), měření rizika likvidity může být výzva, zejména 

protože proměnné, které ovlivňují velikost rizika likvidity, mohou být velmi 

dynamické a nepředvídatelné. Tradičně je nicméně možné riziko likvidity možné 

měřit pomocí dvou základních metod: poměrových a rozdílových ukazatelů likvidity 

nebo likvidního gapu. Kromě toho se v posledních letech objevují i pokusy upravit 

metodu Value at Risk o riziko likvidity. Všechny tři přístupy budou charakterizovány 

v následujících podkapitolách.  

2.4.1 Ukazatele likvidity 

Měření rizika likvidity prostřednictvím ukazatelů likvidity vychází z koncepce 

založené na stavových veličinách, jejíž podstata spočívá v tom, že všechny položky 

bilance banky jsou rozděleny na likvidní aktiva, nelikvidní aktiva, stálá pasiva 
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a volatilní pasiva a tyto kategorie jsou proti sobě různými způsoby poměřovány 

(Ziegler et al., 1997). Ukazatele likvidity mohou být rozdílové nebo poměrové. 

Mohou pomoci identifikovat hlavní trendy ve vývoji likvidity. Tyto ukazatele odráží 

skutečnost, že banka by měla být schopna financovat své potřeby, a to v přijatelném 

čase a s přijatelnými náklady. To může zahrnovat držbu portfolia likvidních aktiv, 

držbu významného objemu stabilních pasiv (zejména depozit drobných střadatelů) 

nebo udržování úvěrových linek s ostatními finančními institucemi. Různí autoři 

(jako například Jiménez et al., 2010; Maechler et al., 2007; Ghosh, 2010; Tamirisa 

a Igan, 2008; Aspachs et al., 2005; Bunda a Desquilbet, 2008; Moore, 2010; 

Rychtárik, 2009; Andries, 2009; Polouček, 2006; Praet a Herzberg, 2008; Ziegler 

et al., 1997 či Komárková et al., 2012) uvádí různé ukazatele likvidity. V této práci 

budeme uvažovat s následujícími ukazateli likvidity
2
: 

 Podíl likvidních aktiv na celkových aktivech (ukazatel L1) 

Princip výpočtu poměrového ukazatele L1 zachycuje vzorec 2.3: 

 %100*
TOA

LIA
1L  , 

(2.3) 

kde LIA označuje likvidní aktiva, TOA hodnotu celkových aktiv. Do likvidních aktiv 

zahrnujeme pokladní hotovost, pohledávky vůči centrální bance, pohledávky vůči 

úvěrovým institucím splatné na požádání a dluhopisy emitované centrálními bankami 

a vládními institucemi. Tento ukazatel vyjadřuje, jaká část z celkových aktiv tvoří 

aktiva, která může banka pohotově přeměnit na hotovost. Poskytuje tak informaci 

o schopnosti banky absorbovat likvidní šok. Všeobecně platí, že čím větší je podíl 

likvidních aktiv na celkových aktivech, tím lépe banka zvládne případný likvidní šok 

(za předpokladu, že tržní likvidita je v daném bankovním sektoru pro všechny banky 

stejná). Protože však likvidní aktiva zpravidla generují nízký výnos, není příliš 

vysoká hodnota tohoto ukazatele žádoucí. Je proto zapotřebí nalézt optimální poměr 

mezi likviditou a rentabilitou.  

 Podíl likvidních aktiv na vkladech a ostatních krátkodobých zdrojích 

(ukazatel L2) 

Poměrový ukazatel L2 rovněž pracuje s likvidními aktivy, tentokrát je však poměřuje 

ke krátkodobým zdrojům financování banky: 

 %100*
STFDEP

LIA
2L


 , 

(2.4) 

kde LIA jsou likvidní aktiva, DEP označuje depozita klientů a STF představuje 

ostatní krátkodobé zdroje financování (depozita bank, finančních institucí, zdroje 

                                                 
2 Pro přehlednost i v dalších kapitolách budeme jednotlivé ukazatele označovat písmenem L 

a zvoleným číslem. 
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získané emisí dlužnických cenných papírů). Ukazatel L2 proto podchycuje 

zranitelnost bank, spojenou s těmito zdroji financování. Opět platí, že vyšší hodnota 

tohoto ukazatele signalizuje větší schopnost banky zvládnout případný likvidní šok. 

 Podíl likvidních aktiv na vkladech klientů (ukazatel L3) 

Poměrový ukazatel L3 je velmi podobný ukazateli L2. Liší se však tím, že počítá 

pouze se vklady domácností a podniků: 

 %100*
DEP

LIA
3L  , 

(2.5) 

kde LIA opět označuje likvidní aktiva, DEP depozita klientů. Na rozdíl od 

předchozího ukazatele L2, ukazatel L3 měří likviditu banky za předpokladu, že by 

banka nebyla schopna v případě potřeby získat žádné prostředky ani od ostatních 

bank, ani prodejem emitovaných dlužnických cenných papírů. Toto poměrně striktní 

omezení umožní alespoň částečně podchytit riziko tržní likvidity. 

Banka je schopna dostát svým závazkům (tj. objem likvidních aktiv je dostatečný na 

pokrytí volatilních zdrojů financování), když hodnota tohoto ukazatele dosáhne 

alespoň 100 %. Nižší hodnoty ukazatele ukazují na zvýšenou citlivost banky na 

výběr depozit vkladateli.  

 Podíl úvěrů na celkových aktivech (ukazatel L4) 

Ukazatel L4 měří podíl úvěrů na celkových aktivech: 

 %100*
TOA

LOA
4L  , 

(2.6) 

kde LOA označuje úvěry klientům a TOA opět celková aktiva. Hodnota ukazatele 

vypovídá o tom, jaká část aktiv banky je uvázána v nelikvidních úvěrech. 

Interpretace je proto opačná než u předchozích tří ukazatelů: čím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím méně likvidní banka je. Příliš nízká hodnota tohoto ukazatele 

ale může signalizovat, že banka dostatečně nevyužívá úvěrové možnosti a připravuje 

se tím o důležitý zdroj zisku.  

 Podíl úvěrů na vkladech klientů (ukazatel L5) 

Ukazatel L5 potom poměřuje nelikvidní úvěry s likvidními depozity: 

 %100*
DEP

LOA
5L  , 

(2.7) 

kde LOA jsou úvěry klientům a DEP vklady klientů. Interpretace je stejná jako 

u ukazatele L4: čím vyšší hodnota ukazatele, tím menší likvidita banky. Podíl úvěrů 

na vkladech současně poskytuje informaci o tom, jaká část úvěrů poskytnutých 
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bankou je financována z klientských depozit. Hodnoty ukazatele nižší než 100 % 

znamenají, že poskytnuté úvěry jsou plně kryty klientskými vklady. Hodnoty 

ukazatele vyšší než 100 % potom znamenají, že pro poskytování úvěrů banky 

potřebují také jiné zdroje financování, jako jsou mezibankovní úvěry či prostředky 

získané emisí dlužnických cenných papírů. I když je velká část klientských vkladů 

v podobě vkladů na viděnou, přesto jsou obvykle v čase stabilní. Pro banku je tak 

z hlediska rizika likvidity výhodná spíše nižší hodnota tohoto ukazatele. Vysoká 

hodnota ukazatele signalizuje zranitelnost bank, zejména v případě turbulencí na 

trhu.  

 Čistá pozice na mezibankovním trhu (ukazatel L6) 

Banky mohou na mezibankovním trhu čerpat nebo poskytovat úvěry. Aktivita banky 

na mezibankovním trhu se projeví v bilanci banky: úvěr poskytnutý jiné bance zvýší 

pohledávky za bankami na straně aktiv, úvěr čerpaný od jiné banky zvýší závazky 

vůči bankám na straně pasiv. Porovnáním pohledávek za bankami se závazky vůči 

bankám získáme čistou pozici banky na mezibankovním trhu. Pokud objem 

pohledávek za bankami převyšuje objem závazků vůči bankám, je daná banka na 

mezibankovním trhu čistým věřitelem. Pokud je však objem závazků vůči bankám 

větší než objem pohledávek za bankami, banka je v pozici čistého dlužníka. Čistou 

pozici banky na mezibankovním trhu budeme vztahovat k celkovým aktivům, 

abychom mohli tento ukazatel porovnávat pro různě velké banky:  

TOA

DTBDFB
6L


 , 

(2.8) 

kde DFB označuje pohledávky za bankami, DTB závazky vůči bankám a TOA 

celková aktiva banky. Čistí věřitelé mají hodnotu tohoto ukazatele kladnou, čistí 

dlužníci potom zápornou. Získávání prostředků na mezibankovním trhu je ve 

srovnání s klientskými vklady podstatně flexibilnější, avšak vzhledem k nízké 

stabilitě tohoto zdroje financování (banka je neustále pod kontrolou své věřitelské 

protistrany, která v případě pochybností o finanční situaci dané banky nemusí 

obnovit další půjčky) je podstatně rizikovější. Banky v pozici čistého dlužníka jsou 

tak mnohem zranitelnější.  

 

Hlavní nevýhody všech výše uvedených ukazatelů likvidity jsou následující: Tyto 

ukazatele nedokážou plně podchytit veškeré aspekty rizika likvidity. Jde o statický 

způsob měření rizika likvidity, který opomíjí načasování přílivů a odlivů 

jednotlivých peněžních toků. V případě ukazatelů pracujících s likvidními aktivy je 

navíc jejich vypovídací hodnota silně ovlivněna kvalitou některých likvidních aktiv – 

diskutabilní je například dobytnost pohledávek vůči úvěrovým institucím v době 

nedůvěry na mezibankovním trhu či kvalita vládních cenných papírů, emitovaných 

silně zadluženým státem. Také proto v habilitační práci využíváme šest různých 
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poměrových ukazatelů likvidity, které oceňují riziko likvidity z různých pohledů 

a dohromady tak poskytují komplexní obraz o likviditě analyzovaných bank.  

Nespornou výhodou poměrových ukazatelů je skutečnost, že je možné je vypočítat 

i na základě veřejně dostupných dat z výročních zpráv bank. Jejich hodnoty lze také 

velmi snadno interpretovat. Vypočtené hodnoty jednotlivých poměrových ukazatelů 

navíc můžeme použít pro další výzkum, ať už pro identifikaci determinantů likvidity 

(kap. 4) nebo pro scénářovou analýzu (kap. 5).  

2.4.2 Likvidní gap 

Likvidní gap, nebo také likvidní pozice banky, znamená přebytek nebo nedostatek 

zdrojů banky v rámci stanovených časových pásem (Vyhláška č. 123/2007 Sb.). 

Bessis (2009) charakterizuje likvidní gap jako rozdíl mezi aktivy a pasivy v daných 

časových pásmech. Znamená to, že veškerá aktiva a pasiva jsou podle zbytkové 

splatnosti rozdělena do několika časových pásem.  

Délka jednotlivých časových pásem je ovlivněna horizontem, v němž zkoumáme 

likviditu: jestliže se zaměřujeme zejména na krátkodobou likviditu, časové koše 

mohou vypadat následovně: do 1 dne, 1 den až 1 týden, 1 týden až 1 měsíc, nad 

1 měsíc. Při dlouhodobějším a strategickém pojetí likvidity pak struktura časových 

košů může vypadat např. takto: do 1 měsíce, 1 – 3 měsíců, 3 – 6 měsíců, 6 – 12 

měsíců, 1 – 2 roky, 2 – 4 roky, nad 4 roky (Ziegler et al., 1997). V praxi banky 

jednotlivá časová pásma zpravidla určitým způsobem seskupují
3
. Uplatňuje se přitom 

zásada opatrnosti: při pochybnostech je vhodné aktivum zařadit do nejvzdálenějšího 

možného pásma a pasivum naopak do pásma nejbližšího. V každém časovém pásmu 

porovnáme hodnotu aktiv a pasiv.  

Z Tabulky 3 je princip výpočtu velmi dobře patrný. Hodnota gapu odpovídá rozdílu 

aktiv a pasiv v daném časovém pásmu. Kumulativní gap potom získáme postupným 

načítáním hodnot gapů. Kumulativní gap provazuje jednotlivá časová pásma 

a ukazuje rizika likvidity až do posledního dne období, ke kterému se kumulativní 

gap vztahuje. Celkově musí být hodnota kumulativního gapu rovna nule, neboť 

celková aktiva banky se vždy rovnají celkovým pasivům.  

Kladná nebo záporná hodnota gapu upozorňuje na nesoulad mezi aktivy a pasivy 

z hlediska jejich likvidity. Pozitivní gap znamená nedostatek finančních zdrojů, tj. 

v daném časovém pásmu nejsou pohledávky banky zcela kryty existujícími zdroji, 

což vytváří riziko likvidity. Naopak negativní gap je výsledkem situace, kdy v daném 

časovém pásmu má banka přebytek zdrojů. To sice nevytváří riziko likvidity, může 

však vznikat tržní riziko (Bessis, 2009).  

                                                 
3 Např. GE Money Bank ve své výroční zprávě uvádí likvidní gap, v němž jsou aktiva a pasiva 

členěna do pěti časových pásem: do 3 měsíců, od 3 měsíců do 1 roku, od 1 roku do 5 let, nad 5 let 

a bez specifikace (k položkám bez specifikace patří zejména aktiva a pasiva, která nemají určenou 

dobu splatnosti). 
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Tabulka 3 Likvidní gap fiktivní banky (mld. Kč) 

 Do 3 

měsíců 

3 měsíce 

až 1 rok 

1 rok až 

5 let 

Nad 5 let Nespeci-

fikováno 

Celkem  

Hotovost 20     20 

Pohledávky za bankami 15 5    20 

Úvěry klientům 10 5 25 80  120 

Cenné papíry 5 5 5  20 35 

Ostatní aktiva    3 2 5 

Celkem aktiva 50 15 30 83 22 200 

Závazky vůči bankám 35 5    40 

Depozita klientů 80 30 17 13  140 

Vlastní kapitál    5 10 15 

Ostatní pasiva 3    2 5 

Celkem pasiva 118 35 17 18 12 200 

Gap -68 -20 13 65 10 0 

Kumulativní gap -68 -88 -75 -10 0 0 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Likvidní gap má pro banku většinou „tradiční“ podobu: v prvních, časově nejkratších 

pásmech je hodnota gapů záporná, naopak v posledních, dlouhodobějších pásmech, 

jsou hodnoty kladné (Vento a La Ganga, 2009). Je to vidět i v Tabulce 3. Takový 

výsledek je zcela logický a plně odráží fakt, že většina vkladů u bank je 

krátkodobých nebo dokonce splatných na požádání, velká část úvěrů je ale 

střednědobých nebo dlouhodobých.  

Likvidní gap lze konstruovat jako statický nebo dynamický. Statický likvidní gap 

sestavujeme pro stávající výši aktiv a pasiv, u nichž pouze odhadujeme jejich 

budoucí výši. V podstatě tedy předpokládáme, že banka nebude uskutečňovat žádné 

nové obchody. Je to sice velmi nereálný předpoklad, avšak výpočet statického gapu 

poukáže na to, zda aktuálně či v budoucnu bance hrozí přebytek nebo nedostatek 

zdrojů. Velice vhodným doplňkem je sestavení dynamického gapu, tj. gap počítaný 

pro odhadovaná budoucí aktiva a pasiva. Banka tedy pro výpočet gapu musí nejprve 

namodelovat, v jaké výši předpokládá nová aktiva a pasiva, poté je připočítat 

k odhadované hodnotě stávajících aktiv a pasiv a teprve poté lze vyčíslit hodnotu 

dynamického gapu. Použití dynamického gapu má své opodstatnění také při 

rozhodovacím procesu – např. když banka zvažuje, zda může poskytnout velký úvěr 

(Bessis, 2009).  

Likvidní gap je tradiční metodou měření rizika likvidity; informuje o přebytku či 

nedostatku finančních prostředků v rámci zvolených časových pásem. Nevýhody 

likvidního gapu jsou spojeny s obtížným stanovením hodnoty některých aktiv 

a pasiv. Problematické jsou zejména: 

 položky, které nemají přesně danou splatnost (např. úvěry bez přesně 

daného splátkového kalendáře),  
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 vklady na požádání, jejichž splatnost je sice okamžitá, avšak podstatná část 

z nich zpravidla představuje permanentní zdroj financování,  

 úvěrové přísliby,  

 předčasně splacené úvěry (Bessis, 2009). 

U všech těchto položek je třeba odhadnout jejich budoucí výši. Nesprávný odhad 

nebo modelování může vést ke zkreslenému výsledku. Další hlavní nevýhodou 

likvidního gapu je skutečnost, že banky nejsou povinny zveřejňovat jej ve výroční 

zprávě; údaje o nesouladu splatnosti aktiv a pasiv jsou tak u většiny bank neveřejnou 

informací. Nespornou výhodou likvidního gapu je potom skutečnost, že jde 

o dynamický přístup k měření rizika likvidity, neboť podchycuje různé načasování 

jednotlivých peněžních toků. 

2.4.3 Value at Risk upravená o riziko likvidity 

Polouček (2006) definuje Value at Risk jako: 

„Statisticky je Value at Risk definována jako jednostranný kvantil (např. 99 %) 

z rozdělení zisku a ztrát portfolia během určité doby držby (např. 1 den nebo 10 dnů), 

stanovený na základě určitého historického období (např. 1 rok).“ 

Value at Risk tedy vychází ze znalosti minulého vývoje proměnných a na jejich 

základě odhaduje, jakou maximální ztrátu může portfolio utrpět s určitou 

pravděpodobností (ta odpovídá zvolené hladině významnosti) ode dneška ve 

stanoveném horizontu dní (1 den, 5 dní, 10 dní či jiná doba držby).  

Tradičně je metoda Value at Risk (VaR) využívána zejména pro měření tržního 

rizika. Velká pozornost byla věnována zejména tomu, aby Value at Risk správně 

podchycovala volatilitu důležitých proměnných a korelace mezi nimi, nicméně velmi 

dlouho byla opomíjena skutečnost, že případné ztráty z portfolia mohou být značně 

prohloubeny v důsledku rizika tržní likvidity. Nejjednodušší variantou, jak alespoň 

částečně zohlednit riziko tržní likvidity, je prodloužit časový horizont, pro který je 

Value at Risk počítána – prodloužení doby držby např. z 1 dne na 10 dní znamená, že 

počítáme s tím, že likvidace daných pozic může trvat až 10 dní.  

Takový přístup však není příliš přesný, proto se v posledních letech někteří autoři 

zaměřují na to, jak do konceptu metody Value at Risk zapracovat riziko tržní 

likvidity precizněji.  

Strnad (2009a) zdůrazňuje potřebu rozlišovat mezi endogenním a exogenním rizikem 

tržní likvidity (kap. 2.1.2), protože pro každé riziko je postup jiný. Vypočítat Value 

at Risk se zohledněním rizika exogenní tržní likvidity je podle něj možné tak, že 

namísto středových cen jsou jako vstup do výpočtu použity přímo změny nákupních 

a prodejních cen pozorovaných v historii. Postup výpočtu je však velice složitý, je 
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proto obtížné jej použít u složitějších portfolií, zejména těch, které obsahují i opce. 

Alternativou je uvažovat tržní rozpětí jako samostatnou náhodnou veličinu, která 

ovlivňuje tržní hodnotu portfolia, a počítat Value at Risk i se zohledněním 

proměnlivých tržních rozpětí.  

Výpočet Value at Risk se zohledněním endogenního rizika tržní likvidity se liší 

podle uplatňované likvidační strategie (Strnad, 2009a). Pro velmi rychlou likvidaci 

(tj. prodej celé pozice najednou) stačí postupovat tak jako u exogenního rizika tržní 

likvidity, neboť riziko stlačení ceny na sebe přebírá ten, kdo od nás pozici koupí 

(většinou jde o tvůrce trhu). Je však nutné akceptovat širší tržní rozpětí. V případě 

velmi pomalé likvidace je kromě předchozího postupu nutné navíc prodloužit časový 

horizont pro výpočet Value at Risk. 

Alternativní přístup potom popisují Vento a La Ganga (2009), kteří přímo definují 

Value at Risk upravenou o riziko likvidity – LaR (Liquidity adjusted Value at Risk), 

také známou pod označením CFaR (Cash flow at Risk), jako maximální ztrátu 

vzniklou v důsledku nežádoucího vývoje likvidity
4
 pro danou hladinu významnosti 

a dané časové období. Při výpočtu LaR je zapotřebí znát hodnotu očekávaných 

peněžních toků. Některé z nich jsou předem přesně známé (např. příjem ze státních 

dluhopisů, které banka nakoupila do svého portfolia), výše jiných peněžních toků 

předem známá není a je potřeba jí modelovat. Zejména se jedná o tu část peněžních 

toků, která je závislá na vývoji tržních proměnných (např. na vývoji klíčových 

úrokových sazeb, devizových kurzů apod.), a také o peněžní toky, které vzniknou 

v souvislosti se zatím neznámým objemem nových obchodů banky. LaR potom 

získáme jako příslušný kvantil pro dané časové období.  

Metoda Value at Risk je metodou, kterou lze využít i pro výpočet kapitálových 

požadavků k tržnímu riziku v rámci stanovování kapitálové přiměřenosti bank. 

Nevýhody metody Value at Risk (a tím i nevýhody LaR) detailně rozebírá Strnad 

(2009b): VaR necharakterizuje velmi málo pravděpodobné ztráty, není subaditivní, 

není vpřed hledící a je to statická metoda. Stejně jako v případě likvidního gapu, také 

LaR nelze použít tehdy, nemáme-li k dispozici i neveřejné údaje o vývoji peněžních 

toků, velikosti jednotlivých pozic, vývoji nákupních a prodejních cen apod.   

 

 

                                                 
4 Nežádoucí vývoj likvidity může být způsoben neočekávaným vývojem trhu, tržních proměnných či 

neočekávanou změnou strategie protistran. 
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3. Ukazatele likvidity bank v zemích Visegrádské čtyřky 

V této kapitole habilitační práce je likvidita bank v zemích Visegrádské čtyřky 

hodnocena prostřednictvím poměrových ukazatelů likvidity. V první podkapitole 

jsou nejprve charakterizována použitá data, v druhé podkapitole jsou potom 

prezentovány výsledky šesti poměrových ukazatelů likvidity. Poslední podkapitola se 

zaměřuje na vztah mezi velikostí banky a její likviditou.  

3.1 Použitá data 

Soubor dat pro analýzu zahrnuje významnou část všech čtyř bankovních sektorů, a to 

nejen podle počtu bank, ale i podle jejich podílu na celkových aktivech bankovního 

sektoru (Tabulka 4).  

 

Tabulka 4 Počet analyzovaných bank a jejich tržní podíl podle jednotlivých zemí 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Česká republika 

Celkový počet bank 40 38 37 35 35 36 37 37 37 39 41 44 

Počet analyzov. bank 14 15 16 16 16 15 13 13 12 12 13 12 

Podíl na bilanč. sumě (%) 75 77 76 76 74 71 74 74 68 70 70 77 

Maďarsko 

Celkový počet bank 40 41 39 38 35 34 37 38 36 35 35 35 

Počet analyzov. bank 13 18 23 24 26 29 28 27 25 24 21 13 

Podíl na bilanč. sumě (%) 72 74 84 86 87 88 88 87 88 88 87 83 

Polsko 

Celkový počet bank 73 71 62 60 54 54 51 50 52 49 49 44 

Počet analyzov. bank 15 24 28 32 34 35 32 31 32 31 27 19 

Podíl na bilanč. sumě (%) 60 70 73 88 84 84 82 80 79 79 78 74 

Slovensko 

Celkový počet bank 23 21 20 21 21 23 24 26 26 26 29 31 

Počet analyzov. bank 11 13 13 13 13 14 12 12 12 11 10 10 

Podíl na bilanč. sumě (%) 46 58 54 59 59 65 62 65 69 67 65 66 

Pramen: zpracování autora 

 

Veškerá data jsou čerpána z výročních zpráv jednotlivých bank a z databáze 

BankScope. Používáme nekonsolidované účetní výkazy, data jsou na roční bázi. 

Z důvodů požadavku na homogennost datového souboru do něj zahrnujeme pouze 

komerční banky, abstrahujeme tedy od poboček zahraničních bank, hypotečních 

bank, stavebních spořitelen a státních bank zvláštního určení (jako jsou 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, Slovenská záručná a rozvojová banka, 

Česká exportní banka, Exim banka, Magyar Fejlesztési Bank či Bank Gospodarstwa 

Krajowego). Bližší informace o datovém souboru obsahuje Příloha 1. 
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3.2 Výsledky jednotlivých poměrových ukazatelů likvidity 

Pro každou banku zařazenou v datovém souboru jsme vypočítali šest poměrových 

ukazatelů likvidity, prezentovaných v kap. 2.4.1. V této podkapitole uvádíme získané 

výsledky, v členění podle jednotlivých ukazatelů tak, aby bylo možné porovnat 

rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.  

3.2.1 Výsledky ukazatele L1 

Deskriptivní statistika ukazatele L1 je prezentována v Tabulce 5, výsledky ukazatelů 

pro jednotlivé banky v datovém souboru obsahuje Příloha 2. Graf 1 potom zachycuje 

výsledky hodnot mediánu ukazatelů pro všechny analyzované země.  

 

Graf 1 Medián hodnot ukazatele L1 ve Visegrádských zemích (v %) 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Ukazatel L1 je podílem likvidních aktiv na celkových aktivech. Protože vyšší 

hodnota tohoto ukazatele znamená vyšší likviditu banky, je zcela evidentní, že 

v průběhu analyzovaného období došlo k poklesu likvidity ve všech Visegrádských 

zemích. 

Trend vývoje je nicméně v jednotlivých zemích odlišný. Likvidita českých bank 

klesala v letech 2000 – 2009, kdy banky snižovaly své pohledávky vůči centrální 

bance a vůči ostatním bankám a místo toho se orientovaly raději na výnosnější 

úvěrovou aktivitu. V posledních dvou analyzovaných letech došlo naopak k mírnému 

zlepšení likvidity, takže průměrná likvidní pozice českých bank je velice dobrá. Mezi 

hlavní položky likvidních aktiv patří pohledávky vůči centrálním bankám a státní 

cenné papíry (ČNB, 2012). Průměrné hodnoty mohou být někdy ošidné, je proto 

žádoucí zaměřit se i na ostatní položky deskriptivní statistiky. Maximální 

a minimální hodnoty jsou poměrně odlišné. Nižší hodnoty tohoto ukazatele 
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dosahovaly zejména ČSOB v letech 2006 – 2010, Raiffeisenbank v letech 2010 – 

2011, HVB Bank v letech 2001 – 2004 a Volksbank v letech 2000 – 2005. Naproti 

tomu maximální hodnoty získaly banky, které v daném roce buď začínaly svou 

činnost (jako např. Evropsko-ruská banka, která získala bankovní licenci v roce 2008 

a první pobočku otevřela v roce 2009), nebo svou činnost končily (jako např. Calyon 

Bank Czech Republic, která převedla k 1. listopadu 2005 svá aktiva na Calyon Bank 

S. A. a dne 2. listopadu 2005 vstoupila do likvidace). Relativně vysoký polštář 

likvidních aktiv v důsledku velké aktivity na mezibankovním trhu udržovala 

i Citibank a PPF banka. 

 

Tabulka 5 Deskriptivní statistika ukazatele L1 (v %) 

Indikátor 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Česká republika 

Průměr 56,4 45,3 46,9 41,4 40,7 37,3 30,1 26,1 26,4 24,3 25,9 28,0 

Medián 60,3 38,0 40,1 39,3 38,4 34,2 22,3 17,7 18,7 20,6 21,3 23,0 

Sm. odchylka 18,9 22,0 20,2 18,2 16,2 23,0 17,2 19,2 22,6 15,3 16,4 15,4 

Maximum 91,1 90,6 91,5 79,2 67,7 100 63,1 56,7 83,7 58,8 60,6 57,7 

Minimum 26,4 22,3 19,9 11,7 14,4 14,0 9,7 4,9 6,2 7,5 4,7 11,2 

Maďarsko 

Průměr 33,6 29,9 34,7 31,8 30,3 31,3 31,8 26,8 22,8 24,3 21,9 19,8 

Medián 36,6 29,9 31,2 28,0 21,2 22,7 23,1 16,9 16,0 16,8 16,3 16,7 

Sm. odchylka 13,1 13,2 20,3 20,3 23,3 24,4 27,8 25,8 24,2 25,9 22,2 16,7 

Maximum 52,7 52,8 74,9 74,5 87,2 87,1 98,9 91,9 92,2 92,3 97,8 71,7 

Minimum 5,4 3,7 2,1 2,2 2,3 0,3 1,3 0,8 0,3 0,5 2,0 3,4 

Polsko 

Průměr 24,3 30,6 24,1 27,8 30,8 28,3 28,9 21,8 20,0 19,9 25,8 9,5 

Medián 24,1 29,9 20,2 21,1 27,9 23,5 25,9 17,8 16,6 17,5 19,2 7,7 

Sm. odchylka 9,6 16,9 15,0 20,6 17,2 21,3 19,4 16,7 16,4 14,4 19,4 6,5 

Maximum 40,6 69,3 54,7 90,0 66,6 87,4 84,7 75,5 70,8 63,3 78,6 25,4 

Minimum 9,2 0,8 0,6 0,1 0,2 0,2 0,6 1,7 3,7 3,0 0,5 0,9 

Slovensko 

Průměr 32,3 28,8 33,7 26,4 32,3 30,7 29,0 29,0 31,3 15,9 12,1 12,3 

Medián 31,3 26,5 35,3 24,7 28,9 31,1 27,7 28,8 29,9 13,7 11,2 9,2 

Sm. odchylka 10,8 8,7 14,1 8,9 15,6 14,3 12,8 11,3 12,3 9,0 6,9 7,9 

Maximum 52,7 47,5 63,0 44,7 60,8 55,3 49,8 53,9 54,0 38,7 28,7 26,3 

Minimum 14,8 12,1 14,0 15,5 13,4 4,9 4,7 14,4 16,0 4,3 2,7 4,1 

Pramen: výpočty autora 

 

Propad likvidity maďarských, polských a slovenských bank je zejména důsledkem 

finanční krize (kdy pro Polsko je tento vliv statisticky významný – viz kap. 4.3.1). 

Vztah mezi finanční krizí a likviditou bank může být obousměrný: jednou z příčin 

finanční krize může být nedostatečná likvidita bank, nebo naopak, nedostatečná 

likvidita bank může být důsledkem finanční krize. Finanční krize přitom ovlivňuje 

banky hned dvěma kanály: jednak volatilita důležitých makroekonomických 
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proměnných nepříznivě ovlivňuje podnikatelské prostředí bank, stejně tak však 

zhoršuje prostředí, v němž žijí a podnikají dlužníci bank a jejich schopnost splácet 

úvěry se tím zhoršuje. Obojí má negativní dopad na likviditu bank
5
.   

Výsledky ukazují, že finanční krize se v každém z bankovních sektorů projevila 

v jiném roce. Podíl likvidních aktiv na celkových aktivech slovenských bank v letech 

2000 – 2008 kolísal poměrně minimálně, kdy likvidní aktiva tvořila zhruba jednu 

třetinu celkových aktiv. Hodnota tohoto ukazatele ale velice prudce poklesla v roce 

2009. Jak uvádí Národná banka Slovenska (NBS, 2010), rok 2009 může být 

považován za skutečně přelomový: finanční krize nepříznivě ovlivnila sektory, do 

nichž tradičně slovenské banky poskytovaly významnou část úvěrů. Došlo také ke 

značné změně aktivit na mezibankovním trhu: zatímco v předchozích letech 

slovenské banky většinou získávaly vklady od zahraničních bank s následnou 

sterilizací v NBS, s přijetím eura v roce 2009 tyto operace ztratily na předešlém 

významu. Většina bank si vypůjčovala prostředky od ostatních bank ze zemí 

eurozóny a investovala takto získané prostředky převážně do státních dluhopisů, 

v některých případech na mezibankovním trhu, zejména v transakcích s mateřskými 

bankami. Propad likvidity v roce 2009 byl následován ještě hlubším poklesem v roce 

2010. Podíl likvidních aktiv byl nepříznivě ovlivněn nižším podílem investic do 

státních dluhopisů. Prohloubil se i nesoulad mezi splatností aktiv a pasiv, což zvýšilo 

zranitelnost bank (NBS, 2011). V roce 2011 nicméně došlo k mírnému zlepšení 

likvidity. Částečně je to možné připsat zlepšení finanční pozice podnikatelského 

sektoru, částečně změně ve struktuře mezibankovních aktiv i pasiv, kdy v důsledku 

nestandardních tříletých refinančních operací ECB banky takto získanými prostředky 

nahradily zejména mezibankovní vklady a vklady od nerezidentů (NBS, 2012). 

Nejnižší podíl likvidních aktiv na celkových aktivech mají zejména VÚB banka 

a Tatra banka, v obou případech jde vždy o důsledek výrazné redukce 

mezibankovních transakcí v daném roce
6
. Maximální hodnoty ukazatele byly 

dosahovány zejména Privatbankou a Poštovou bankou, které byly (stejně jako 

Citibank a PPF banka v České republice) silně zaměřeny právě na aktivity na 

mezibankovním trhu. 

Zaměříme-li se na polské banky, výkyvy průměrných hodnot ukazatele L1 v letech 

2000 – 2006 nebyly příliš velké. K poklesu likvidity začalo docházet v roce 2007. 

Příčinou byla rostoucí poptávka po úvěrech ze strany domácností i nefinančních 

podniků, na níž banky reagovaly rostoucím objemem poskytnutých úvěrů, což se 

projevilo poklesem likvidních aktiv (PFSA, 2008). Nárůst úvěrové aktivity 

pokračoval i v roce 2008, kromě toho se však projevily i některé důležité systémové 

                                                 
5 Jak bylo zmíněno v kap. 2.1.2, finanční krize může vést i k vyšší likviditě bank, kdy některé banky 

začnou v reakci na finanční krizi hromadit likviditu. To však, přinejmenším v průměru, neplatí pro 

maďarské, polské ani slovenské banky. Některé české banky však k podobnému kroku evidentně 

přistoupily.  
6 Např. v roce 2009 činila hodnota pohledávek za bankami u VÚB pouze jednu desetinu jejich objemu 

v letech předcházejících, u Tatra banky v roce 2010 byla hodnota pohledávek za bankami oproti roku 

2009 poloviční. 
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problémy: polský bankovní sektor se jako celek stal čistým dlužníkem na 

mezibankovním trhu (když závazky vůči bankám se zvýšily nad úroveň pohledávek 

za bankami), rapidně se zvýšily úvěry domácností, čerpané v cizích měnách, až na 

více než 25 % z celkových úvěrů (PFSA, 2009). Dalším systémově potenciálně 

nebezpečným faktorem byl i vysoký podíl úvěrů na vkladech (ten bude blíže 

charakterizován v kap. 3.2.5). Po zlepšení likvidity v roce 2010, kdy banky v reakci 

na finanční krizi poněkud zpřísnily úvěrové standardy a zvýšily zájem o držbu 

státních cenných papírů (PFSA, 2011), nastal v roce 2011 opět pokles, neboť banky 

opět poskytovaly více úvěrů (PFSA, 2012). Nejmenší podíl likvidních aktiv na 

celkových aktivech měly zejména AIG Bank Polska a Toyota Bank. Tyto banky se 

silně orientovaly na úvěrovou aktivitu až do roku 2007 (což dokládá i kap. 3.2.4 

a Příloha 5). V období let 2008 – 2011 měly nejnižší likviditu Bank Zachodni, BRE 

Bank a Kredyt Bank, kdy šlo o důsledek poklesu pohledávek za bankami u těchto 

bank. Maximálních hodnot dosáhly Deutsche bank Polska, Bank BPS a v některých 

letech i Rabobank Polska. Tyto banky se orientují primárně na mezibankovní trh 

nebo drží větší podíl cenných papírů.  

Velice podobná situace jako v Polsku byla i v maďarském bankovním sektoru, kde se 

dopady finanční krize projevily už v roce 2007. Jak uvádí maďarský orgán dohledu 

(HFSA, 2009), strukturální nedostatky bankovního sektoru se vyvíjely několik let. 

Jedná se, stejně jako v případě polského bankovního sektoru, o velmi vysoký podíl 

úvěrů na aktivech a dlouhou čistou devizovou pozici, která je výsledkem rostoucího 

podílu úvěrů poskytovaných v cizích měnách (které tvoří okolo jedné třetiny úvěrů 

nefinančním podnikům a dokonce dvě třetiny úvěrů poskytovaných domácnostem). 

Některé maďarské banky navíc poskytovaly úvěry zahraničním zákazníkům zejména 

ze zemí střední a východní Evropy, které však přinejmenším z části financovaly 

domácími retailovými vklady. Tyto uvedené faktory potom nabyly na významnosti 

při zhoršování finančních a ekonomických podmínek. Od roku 2007 se tedy likvidita 

bank každým rokem zhoršuje. Všechny maďarské banky s nejnižším podílem 

likvidních aktiv na aktivech, tj. Porsche Bank, Magyar Cetelem Bank, Credigen 

Bank a Banif Plus Bank, se silně orientují na úvěrovou aktivitu. Maximálních hodnot 

ukazatele potom pochopitelně dosahují banky, které se soustředí buď na 

mezibankovní transakce (Bank of China, Deutsche Bank a Granit Bank) nebo na 

držbu cenných papírů (Granit Bank).  

Z porovnání hodnot podílu likvidních aktiv je patrné, že nejvíce drží likvidní aktiva 

české banky, následují maďarské banky. Likvidita polských a slovenských bank je 

v posledních třech letech podstatně horší. 

3.2.2 Výsledky ukazatele L2 

Graf 2 zobrazuje hodnoty mediánu ukazatele L2. V Tabulce 6 je uvedena 

deskriptivní statistika ukazatele L2, výsledky pro jednotlivé banky lze nalézt 

v Příloze 3.  
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Graf 2 Medián hodnot ukazatele L2 ve Visegrádských zemích (v %) 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Tabulka 6 Deskriptivní statistika ukazatele L2 (v %) 

Indikátor 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Česká republika 

Průměr 71,9 55,9 62,1 58,0 52,3 43,7 43,3 36,8 24,0 54,1 33,0 33,3 

Medián 77,2 53,4 55,0 55,5 47,4 29,5 26,7 20,3 21,3 24,0 27,5 26,9 

Sm. odchylka 22,7 24,7 33,7 38,8 25,3 38,5 38,6 31,8 17,8 99,9 24,4 18,4 

Maximum 107 99,9 164 181 111 165 157 109 68,1 368 96,8 75,1 

Minimum 30,1 27,9 22,0 12,8 16,6 0,0 13,5 7,0 0,0 10,5 6,3 14,5 

Maďarsko 

Průměr 41,4 37,7 43,9 39,2 38,0 43,5 41,4 36,7 30,1 31,7 29,4 31,8 

Medián 45,3 34,9 40,5 34,2 27,7 28,4 28,2 20,6 18,1 21,7 19,6 21,1 

Sm. odchylka 15,8 19,3 25,9 24,4 27,8 40,1 35,3 36,1 32,1 33,1 28,5 28,8 

Maximum 6,3 4,2 3,1 3,3 3,9 0,5 1,8 1,0 0,3 0,9 2,9 5,2 

Minimum 66,0 85,7 96,9 90,9 113 188 119 139 129 125 119 99,3 

Polsko 

Průměr 29,7 36,4 31,5 32,9 42,9 35,7 35,2 27,3 27,1 23,7 30,2 11,5 

Medián 29,5 37,1 24,8 28,0 36,7 28,8 30,3 21,6 20,5 21,3 24,0 9,7 

Sm. odchylka 11,8 19,3 20,6 21,7 33,7 29,8 25,5 20,4 22,2 16,9 22,8 7,7 

Maximum 49,2 72,3 81,7 78,1 182 139 101 89,2 91,9 78,1 92,3 29,6 

Minimum 11,1 0,9 1,0 0,1 0,3 0,3 0,9 2,2 4,8 3,3 0,7 1,2 

Slovensko 

Průměr 38,7 34,8 42,1 30,7 37,6 36,4 36,7 40,1 42,9 19,6 15,8 14,2 

Medián 38,3 35,5 39,7 28,9 33,1 35,1 31,9 36,1 34,2 16,9 13,3 11,3 

Sm. odchylka 13,4 9,9 24,5 9,7 18,1 14,6 17,9 26,4 26,6 11,5 10,8 8,5 

Maximum 65,6 52,9 112, 46,5 71,5 57,9 78,4 118 113, 49,4 43,3 29,3 

Minimum 28,9 12,6 15,8 18,0 15,6 14,4 9,9 18,8 22,1 5,7 3,7 5,4 

Pramen: výpočty autora 
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Ukazatel L2 byl vypočítán jako podíl likvidních aktiv na vkladech a ostatních 

krátkodobých zdrojích. Také pro tento ukazatel platí, že jeho vyšší hodnota znamená 

nižší riziko likvidity. I když se průměrné hodnoty i hodnoty mediánu ukazatele L2 

poměrně výrazně liší od hodnot ukazatele L1, trend vývoje je u obou ukazatelů 

shodný. Můžeme tak potvrdit závěry z předchozí podkapitoly, že nejvyšší likviditu 

mají české a maďarské banky, likvidní pozice polských a slovenských bank je 

zejména v posledních letech daleko horší.  

Nejnižší hodnoty ukazatele L2 mají a nejvíce jsou tak riziku likvidity v České 

republice vystaveny ČSOB v letech 2006 – 2010, Raiffeisenbank v letech 2010 – 

2011, HVB Bank v letech 2001 – 2004 a Volksbank v letech 2000 – 2005 a na 

Slovensku VÚB banka a Tatra banka. V případě Maďarska se jedná o Porsche Bank, 

Magyar Cetelem Bank a MagNet Hungarian Civic Bank, mezi polskými bankami 

jsou nejméně likvidní AIG Bank Polska, Toyota Bank a Fiat Bank Polska. 

Maximální hodnoty ukazatele L2 dosáhly Banco Popolare, Evropsko-ruská banka 

a PPF banka v České republice; Československá obchodná banka, UniCredit bank 

a Privatbanka na Slovensku; Deutsche Bank Polska a Getin Noble Bank v Polsku 

a Allianz Bank, Bank of China, Deutsche Bank a Granit Bank v Maďarsku. 

3.2.3 Výsledky ukazatele L3 

Deskriptivní statistiku ukazatele L3 zachycuje Tabulka 7, výsledky pro jednotlivé 

banky Příloha 4. Ukazatel L3 je podílem likvidních aktiv na vkladech klientů. Jak již 

bylo uvedeno v kap. 2.4.1, tento ukazatel měří likviditu za předpokladu, že by banka 

nebyla schopna v případě potřeby získat žádné prostředky ani od ostatních bank, ani 

prodejem emitovaných dlužnických cenných papírů, což umožní alespoň částečně 

podchytit riziko tržní likvidity. Z hlediska rizika likvidity jsou i u tohoto ukazatele 

ideální spíše jeho vyšší hodnoty. 

Průměrné hodnoty ukazatele L3 se v jednotlivých zemích velice výrazně odlišují. 

Zatímco v České republice a na Slovensku jsou poměrně vyrovnané, v případě 

Maďarska a Polska jsou průměrné hodnoty ukazatele velice vysoké. Je to však dáno 

situací několika bank, které se spoléhají především na ostatní zdroje financování, 

jako jsou prostředky získané na mezibankovním trhu nebo z bankou emitovaných 

dlužnických cenných papírů. Tyto banky tak mají velice nízké vklady klientů, což 

způsobí extrémně vysoké hodnoty ukazatele L3. Jedná se o Banif Plus Bank, 

Credigen Bank a TAKAREKBANK v Maďarsku SGB Bank, Mazowiecki Bank 

Regionalny, Rabobank Polska a Santander Consumer Bank v Polsku. Naproti tomu 

Budapest Bank a CIB Bank v Maďarsku a AIG Bank Polska a BOS Bank v Polsku 

mají velice nízké hodnoty tohoto ukazatele, neboť své aktivity financují zejména 

z vkladů domácností a nefinančních podniků. Když se však zaměříme na hodnoty 

mediánu, vidíme, že trend ve vývoji likvidity se nijak zásadně neodlišuje od vývoje 

hodnot předchozích dvou ukazatelů (Graf 3, kap. 3.2.1 a 3.2.2).  
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Graf 3 Medián hodnot ukazatele L3 ve Visegrádských zemích (v %) 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Tabulka 7 Deskriptivní statistika ukazatele L3 (v %) 

Indikátor 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Česká republika 

Průměr 130 99,0 84,4 80,7 85,1 50,1 49,2 39,7 28,1 60,0 43,8 40,0 

Medián 124 67,3 63,6 56,2 50,9 39,2 35,4 23,9 28,9 27,7 27,1 32,7 

Sm. odchylka 52,6 69,6 50,8 58,8 70,8 39,9 38,6 30,5 19,0 101 49,0 22,4 

Maximum 215 281 192 214 254 165 158 109 75,6 375 197 96,8 

Minimum 54,9 36,2 39,1 24,7 21,6 0,0 14,4 8,2 0,0 12,2 7,6 16,1 

Maďarsko 

Průměr 54,4 72,4 467 465 343 730 822 476 168 467 558 780 

Medián 60,6 42,7 52,9 46,4 47,4 65,5 61,3 67,3 36,7 46,1 42,0 38,9 

Sm. odchylka 20,5 94,1 1781 1736 1212 1896 2196 1824 442 1922 2158 2650 

Maximum 82,8 445 8800 8759 6357 7429 9998 9726 2200 9481 9962 9985 

Minimum 14,5 6,7 21,7 13,2 19,0 15,0 14,0 17,6 7,3 5,8 5,8 14,3 

Polsko 

Průměr 44,4 107 89,9 189 135 406 312 518 271 74,6 95,3 16,7 

Medián 35,9 46,6 39,8 48,6 54,9 49,2 51,6 33,0 36,0 32,0 36,3 12,1 

Sm. odchylka 28,3 209 150 498 192 1658 880 1854 933 125 227 15,7 

Maximum 105 902 668 2697 800 9850 3700 9647 5265 521 1146 58,8 

Minimum 13,3 1,6 4,5 3,3 8,6 4,9 5,6 13,2 5,9 6,4 1,7 1,2 

Slovensko 

Průměr 53,5 49,6 49,4 39,1 53,2 57,6 42,6 48,1 53,7 21,7 17,5 17,1 

Medián 44,1 37,9 44,5 31,5 39,1 44,2 38,9 43,7 40,6 19,0 14,9 12,1 

Sm. odchylka 31,3 23,5 26,5 15,9 36,8 54,4 19,3 32,9 36,5 10,7 12,7 10,9 

Maximum 135 114 124 64,3 149 232 83,2 142 153 46,4 49,9 36,0 

Minimum 26,2 29,0 17,3 19,2 17,9 15,2 10,6 19,3 23,9 6,2 3,9 5,5 

Pramen: výpočty autora 
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Ukazatel L3 kromě toho umožňuje posoudit také citlivost banky na výběr depozit 

vkladateli. Banka je schopna dostát svým závazkům (tj. objem likvidních aktiv je 

dostatečný na pokrytí volatilních zdrojů financování), když hodnota tohoto ukazatele 

dosáhne alespoň 100 %. Při nižších hodnotách je banka více citlivá na případný 

výběr vkladů. Z hodnot poměrového ukazatele L3 pro jednotlivé banky je patrné, že 

většina českých, maďarských, polských i slovenských bank by mohla mít problémy 

s masivnějšími výběry vkladů (také proto bude jejich citlivost testována s využitím 

scénářové analýzy – blíže v kap. 5). Hodnoty ukazatele vyšší než 100 %, a tedy 

nízkou citlivost na výběr vkladů, má na Slovensku pouze jediná banka, a to 

Československá obchodná banka v letech 2007 – 2008. V České republice se jedná 

o tři banky – Banco Popolare, Calyon Bank Czech Republic a LBBW BankCZ, 

avšak pouze na počátku analyzovaného období. V polském a maďarském bankovním 

sektoru jde o více bank, což je logické vzhledem k vyššímu počtu bank v obou 

bankovních sektorech. V Polsku se jedná o SGB Bank, Mazowiecki Bank 

Regionalny, Rabobank Polska, Santander Consumer Bank, Bank BPS, Deutsche 

Bank Polska, HSBC Bank Polska, RCI Bank Polska, Toyota Bank Polska v letech 

2003 – 2008, Bank DnB NORD v letech 2003 – 2004, Fiat Bank Polska taktéž 

v letech 2003 – 2004 a Getin Noble Bank v letech 2004 – 2006; v Maďarsku potom 

o Banif Plus Bank, Credigen Bank, TAKAREKBANK, Bank of China, Deutsche 

Bank, Granit Bank, ING Bank, Allianz Bank v letech 2005 – 2006 a Magyar Cetelem 

Bank v letech 2000 – 2004. 

3.2.4 Výsledky ukazatele L4 

Deskriptivní statistika ukazatele L4 je prezentována v Tabulce 8, výsledky ukazatelů 

pro jednotlivé banky v datovém souboru obsahuje Příloha 5, hodnoty mediánu 

zachycuje Graf 4. 

 

Graf 4 Medián hodnot ukazatele L4 ve Visegrádských zemích (v %) 

 

Pramen: výpočty autora 
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Tabulka 8 Deskriptivní statistika ukazatele L4 (v %) 

Indikátor 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Česká republika 

Průměr 32,7 36,4 38,3 43,3 45,3 45,5 55,0 57,6 57,9 56,2 56,9 55,6 

Medián 29,4 35,8 37,1 42,3 42,8 45,6 50,7 56,6 69,6 60,4 62,9 55,9 

Sm. odchylka 21,7 18,4 17,8 17,0 13,5 23,8 19,4 22,8 27,6 20,4 18,9 17,6 

Maximum 69,6 71,8 75,9 84,1 75,8 83,0 82,7 88,2 87,2 80,0 82,1 83,7 

Minimum 1,9 6,0 4,6 17,4 26,7 0,0 28,7 27,6 0,0 21,2 21,6 32,1 

Maďarsko 

Průměr 55,6 57,7 54,9 58,3 58,8 58,1 58,0 62,3 65,2 59,5 66,8 58,6 

Medián 54,1 58,0 59,8 64,0 64,1 68,4 69,9 75,0 72,2 67,6 71,6 63,4 

Sm. odchylka 16,0 16,2 20,6 20,4 22,5 28,5 29,9 28,0 25,9 27,2 22,4 17,2 

Maximum 91,6 93,2 89,1 87,3 92,0 96,3 95,5 97,9 97,1 90,7 97,7 89,4 

Minimum 32,9 33,9 11,7 16,9 11,0 0,0 0,0 4,5 2,2 4,7 6,9 22,3 

Polsko 

Průměr 47,8 46,6 50,6 51,1 47,2 51,5 55,1 61,8 57,9 63,2 63,5 70,3 

Medián 47,5 43,4 48,9 47,2 46,3 48,5 54,8 68,3 68,6 65,8 69,4 71,6 

Sm. odchylka 7,9 16,0 19,5 23,5 22,9 22,0 23,8 22,6 23,4 18,9 18,6 10,8 

Maximum 59,0 89,0 97,9 97,1 97,0 96,9 96,2 96,1 92,3 95,2 87,6 87,5 

Minimum 33,9 17,7 19,0 15,1 9,4 9,4 8,5 13,7 3,3 19,0 10,4 34,8 

Slovensko 

Průměr 37,0 36,8 42,6 45,2 40,4 43,8 44,9 51,9 49,7 56,8 60,6 61,7 

Medián 29,9 37,3 43,6 46,9 40,4 44,9 46,2 52,5 50,8 58,1 62,7 66,3 

Sm. odchylka 12,5 16,3 15,3 12,8 13,7 14,8 11,6 10,2 14,8 15,6 13,5 14,5 

Maximum 61,5 61,9 69,7 65,1 63,1 71,4 59,4 67,8 72,0 75,7 79,1 76,7 

Minimum 23,3 11,8 18,7 26,3 11,8 16,2 26,5 31,6 23,0 23,1 34,8 30,9 

Pramen: výpočty autora 

 

Ukazatel L4 je vypočítán jako podíl úvěrů klientům na celkových aktivech banky. 

Výsledná hodnota vyjadřuje, jaká část aktiv banky je vázána v nelikvidních úvěrech. 

Při interpretaci výsledků musíme mít proto na paměti, že čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím méně likvidní banka je. Z průměrných hodnot i z hodnot mediánů 

ukazatele L4 je patrné, že z analyzovaných zemí se banky orientují na úvěrovou 

aktivitu nejvíce v Maďarsku a Polsku, což zcela koresponduje s nižší likviditou 

v těchto zemích.  

Rozdíly mezi minimálními a maximálními hodnotami jsou skutečně značné 

a signalizují tak velké rozdíly v zaměření obchodní strategii jednotlivých bank. Na 

úvěrovou aktivitu se nejvíce orientují (a maximálních hodnot ukazatele L4 tak 

dosahují) GE Money Bank, Raiffeisenbank a Volksbank v České republice; 

Volksbank a OTP banka na Slovensku; AIG Bank Polska, Toyota Bank, Fiat Bank 

Polska, Santander Consumer Bank, RCI Bank Polska a Mercedes-Benz Bank Polska 

v Polsku a Porsche Bank, Magyar Cetelem Bank, Credigen Bank a Banif Plus Bank 

v Maďarsku. Velmi nízkého podílu úvěrů na aktivech potom dosahují banky, které 

preferují spíše obchody na mezibankovním trhu či s cennými papíry: v České 
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republice se jedná zejména o Československou obchodní banku, na počátku 

analyzovaného období i o eBanku; na Slovensku málo úvěruje Privatbanka a Poštová 

banka; v Polsku jde o Deutsche Bank Polska, Bank BPS, Bank Pocztowy a RBS 

Bank; v Maďarsku zejména o Deutsche Bank a Granit Bank. Kromě toho 

v některých letech velmi nízké hodnoty ukazatele dosahovaly zcela logicky i banky, 

které v daném roce buď zahajovaly, nebo ukončovaly svou činnost.  

3.2.5 Výsledky ukazatele L5 

Ukazatel L5, tedy podíl úvěrů na vkladech klientů, je pro hodnocení rizika likvidity 

velice důležitý. Poskytuje totiž informaci o tom, jaká část úvěrů poskytnutých 

bankou je financována z klientských vkladů. Hodnoty ukazatele vyšší než 100 % 

znamenají, že banky pro poskytování úvěrů potřebují kromě klientských vkladů také 

jiné zdroje financování, jako jsou mezibankovní úvěry či prostředky získané emisí 

dlužnických cenných papírů. Protože vklady klientů jsou považovány za stabilnější 

zdroj, pro banky je výhodné, když je hodnota ukazatele L5 spíše menší. Vysoké 

hodnoty ukazatele signalizují vyšší zranitelnost bank, zejména v případě turbulencí 

na trhu. Interpretace hodnot je tedy stejná jako u ukazatele L4: čím vyšší hodnota 

ukazatele, větší riziko likvidity. V Tabulce 9 je uvedena deskriptivní statistika 

ukazatele L2, výsledky pro jednotlivé banky lze nalézt v Příloze 6, Graf 5 potom 

znázorňuje vývoj hodnot mediánů v jednotlivých zemích.  

 

Graf 5 Medián hodnot ukazatele L5 ve Visegrádských zemích (v %) 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Hodnoty ukazatele L5 rovněž dokládají klesající likviditu bank ve všech zemích 

Visegrádské čtyřky. Stejně jako v případě ukazatele L3, i u ukazatele L5 průměrné 

hodnoty i hodnoty mediánu pro maďarský a polský bankovní sektor velice výrazně 

převyšují hodnoty českého a slovenského bankovního sektoru. V České republice 

a na Slovensku většině bank pro financování úvěrové aktivity postačují klientské 
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vklady. Najdou se pochopitelně i výjimky, kdy v některých letech potřebovalo 

několik bank i prostředky získané na mezibankovním trhu (LLBW Bank CZ, 

Raiffeisenbank a Volksbank v České republice a Československá obchodná banka, 

Istrobanka a OTP banka na Slovensku). Naproti tomu naprostá většina maďarských 

a polských bank je závislá také na ostatních zdrojích financování. Klientské vklady 

jsou tak dostačující pouze pro několik polských (Alior Bank, Bank BPS, Bank BHZ, 

Bank Handlowy, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Bank Pocztowy, Bank Pekao, 

Bank Zachodni, Deutsche Bank Polska a ING Bank Slaski) a několik maďarských 

(Allianz Bank, Banco Popolare, Budapest Bank, Calyon Bank, Deutsche Bank, 

Granit Bank, ING Bank, OTP Bank, Citibank, Inter-Europa Bank, Konzumbank, 

MagNet Hungarian Civic Bank a Postabank es Takarekpenztar) bank. Extrémní 

závislost na ostatních zdrojích financování vykazují v maďarském bankovním 

sektoru Banif Plus Bank, Axa Bank, Magyar Cetelem Bank, Credigen Bank 

a Porsche Bank a v polském bankovním sektoru potom Fiat Bank Polska, SGB Bank, 

Rabobank Polska a Toyota Bank Polska. V Maďarsku banky získávají potřebné 

zdroje zejména ze zahraničí (HFSA, 2008), v Polsku je velká část prostředků 

poskytnuta mateřskými bankami (PFSA, 2009). 

 

Tabulka 9 Deskriptivní statistika ukazatele L5 (v %) 

Indikátor 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Česká republika 

Průměr 86,4 84,8 76,6 94,7 81,3 68,3 86,7 92,4 88,4 94,1 80,9 83,2 

Medián 48,9 51,5 52,2 61,7 76,9 63,2 87,3 92,1 101, 93,3 78,6 75,5 

Sm. odchylka 84,8 74,7 65,6 106 35,7 36,2 37,9 45,7 47,3 36,1 28,8 28,1 

Maximum 301 293 272 469 181 134 155 180 166 146 129 131 

Minimum 3,9 11,8 5,3 32,8 39,9 0,0 42,6 36,2 0,0 37,5 34,8 43,0 

Maďarsko 

Průměr 98,6 371 568 587 701 931 1005 1135 889 989 1055 1446 

Medián 95,2 92,9 86,9 105 128 125 116 156 185 161 165 124 

Sm. odchylka 50,6 1217 1632 1683 2121 2470 2625 2711 2341 2752 2822 3324 

Maximum 246 5397 6658 6874 9985 9964 9924 9991 9876 9915 9915 9962 

Minimum 40,6 43,1 31,1 37,9 26,1 0,0 9,3 8,5 4,9 7,1 9,2 36,9 

Polsko 

Průměr 93,7 118 197 543 566 943 1006 1040 758 504 134 112 

Medián 85,1 82,1 84,3 84,4 85,8 78,5 90,3 104 107 103 100 102 

Sm. odchylka 36,9 160 381 1654 1827 2730 2793 2778 2372 2022 138 46,2 

Maximum 194 823 1940 9050 8780 9990 9854 9701 9985 9986 770 224 

Minimum 45,9 23,4 28,7 28,3 26,9 23,1 13,9 22,8 10,3 31,2 13,5 61,1 

Slovensko 

Průměr 60,3 62,4 62,9 67,2 62,8 78,4 69,6 80,7 79,1 79,9 84,7 86,4 

Medián 53,7 52,8 62,3 64,8 61,1 65,5 69,3 77,0 80,0 83,9 89,7 92,0 

Sm. odchylka 29,9 30,9 27,1 27,2 24,7 40,8 21,3 20,8 25,2 23,8 23,1 25,2 

Maximum 131 111 108 130 104 175 104 104 118 109 111 124 

Minimum 30,3 17,4 22,0 31,7 18,3 29,0 35,8 37,2 40,7 38,8 42,4 41,0 

Pramen: výpočty autora 
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3.2.6 Výsledky ukazatele L6 

Poslední poměrový ukazatel L6 umožňuje posoudit aktivitu bank na mezibankovním 

trhu. Je vypočten jako podíl čisté pozice banky na mezibankovním trhu (tj. rozdíl 

mezi pohledávkami za bankami a závazky vůči bankám) na celkových aktivech. 

Kladná hodnota ukazatele signalizuje, že je banka na mezibankovním trhu čistým 

věřitelem, záporné hodnoty dosahují čistí dlužníci. Banky v pozici čistého dlužníka 

jsou mnohem zranitelnější, neboť v případě pochybností o jejich finanční situace jim 

věřitelé nemusí obnovit další půjčky. Deskriptivní statistiku ukazatele L6 zachycuje 

Tabulka 10, hodnoty ukazatele u jednotlivých bank Příloha 7 a hodnoty mediánu jsou 

zobrazeny v Grafu 6.  

 

Graf 6 Medián hodnot ukazatele L6 ve Visegrádských zemích (v %) 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Pouze v českém bankovním sektoru je průměrná hodnota ukazatele L6 kladná po 

celé analyzované období. Český bankovní sektor je tak v pozici čistého věřitele na 

mezibankovním trhu. Nejvyšších hodnot ukazatele dosahovaly PPF banka, Equa 

banka, v některých letech i Komerční banka a GE Money Bank. Protože se jedná 

o průměrnou hodnotu, najdou se samozřejmě i banky, které jsou na mezibankovním 

trhu čistými dlužníky – jedná se o LLBW Bank CZ, Raiffeisenbank a Volksbank.  

Slovenský bankovní sektor byl v pozici čistého věřitele v letech 2000 – 2007, od 

roku 2008 se stal čistým dlužníkem. K čistým věřitelům po většinu období patřily 

Tatra banka, Poštová banka a Slovenská sporiteľna, k největším čistým dlužníkům 

potom Istrobanka, UniCredit Bank a Prima banka. 

Ještě o něco horší je situace v maďarském bankovním sektoru, který byl čistým 

věřitelem pouze v letech 2000 – 2002. Od roku 2003 je v pozici čistého dlužníka 

s tím, že zejména v letech 2008 – 2010 byla čistá pozice na mezibankovním trhu 
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výrazně negativní, když představovala okolo 30 % z celkových aktiv. Výrazným 

čistým dlužníkem je zejména Magyar Cetelem Bank, TAKAREKBANK a Erste 

bank Hungary. Pouze několik bank je v pozici čistého věřitele – jedná se zejména 

o OTP Bank, Granit Bank, Deutsche Bank či Budapest Bank. 

Nejzranitelnější je v tomto ohledu polský bankovní sektor, který je, s výjimkou roku 

2001, po celé analyzované období v pozici čistého dlužníka. K relativně největším 

dlužníkům patří zejména RCI Bank Polska, SGB Bank a BPS Bank. I přesto je 

možné nalézt banky, které jsou na mezibankovním trhu čistým věřitelem: jedná se 

zejména o Bank Pocztowy, Getin Noble Bank, Deutsche Bank Polska či RBS Bank. 

 

 

Tabulka 10 Deskriptivní statistika ukazatele L6 (v %) 

Indikátor 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Česká republika 

Průměr 15,0 21,1 27,9 23,1 22,7 25,8 16,8 13,5 10,6 12,7 13,3 7,4 

Medián 17,9 18,6 24,1 24,8 20,4 15,5 6,8 7,6 2,7 6,4 12,4 2,1 

Sm. odchylka 25,1 29,8 26,4 27,5 20,2 26,9 22,7 23,3 28,6 21,2 15,9 15,3 

Maximum -26 -23 -23 -33 -4,9 -6,1 -11 -25 -21 -18 -12 -9,9 

Minimum 46,5 86,2 77,9 78,2 63,8 100 60,6 53,4 83,8 56,1 39,3 39,1 

Maďarsko 

Průměr 0,8 4,2 3,2 -6,5 -9,9 -12 -14 -22 -29 -31 -29 -18 

Medián 4,9 3,6 9,5 -3,1 -9,5 -11 -11 -24 -31 -28 -31 -20 

Sm. odchylka 17,6 17,6 29,4 29,0 28,9 33,5 33,2 36,1 30,7 25,2 22,0 22,7 

Maximum 30,7 36,9 39,9 61,1 62,7 54,8 58,6 51,3 23,9 5,0 5,4 30,4 

Minimum -44 -30 -82 -81 -80 -81 -81 -82 -82 -78 -70 -57 

Polsko 

Průměr -2,3 2,7 -6,9 -7,8 -1,6 -7,6 -6,2 -12 -18 -19 -17 -11 

Medián 0,2 4,0 -2,9 -6,1 5,1 3,1 0,2 -15 -11 -8,7 -5,2 -4,2 

Sm. odchylka 14,7 18,5 25,5 30,4 27,9 35,9 36,4 29,8 26,1 26,2 23,6 16,5 

Maximum 16,1 46,8 46,0 53,9 43,5 69,7 56,1 38,4 24,4 9,0 4,3 6,7 

Minimum -43 -41 -57 -78 -78 -87 -86 -79 -80 -87 -78 -53 

Slovensko 

Průměr 16,9 3,5 8,6 6,5 12,9 3,6 6,6 3,7 -2,9 -3,4 -2,5 -4,8 

Medián 15,6 12,0 9,5 6,9 13,4 1,3 9,7 5,8 1,5 -6,9 -1,3 -4,9 

Sm. odchylka 18,7 26,9 14,4 13,2 19,2 18,4 11,3 10,1 11,3 6,8 5,5 6,9 

Maximum 61,7 25,6 31,4 24,4 53,3 41,3 27,2 16,7 10,9 10,7 5,4 5,0 

Minimum -12 -73 -18 -18 -20 -20 -15 -15 -21 -9,8 -14 -15 

Pramen: výpočty autora 

 

Situaci na mezibankovním trhu může pomoci posoudit také porovnání počtu bank, 

které jsou v pozici čistého dlužníka, s počtem bank v pozici čistého věřitele. To nám 

umožňuje Tabulka 11.  
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Tabulka 11 Počet čistých dlužníků a čistých věřitelů na mezibankovním trhu 

v datovém souboru 

Indikátor 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Česká republika 

Počet dlužníků 4 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 4 

Počet věřitelů 10 12 14 13 13 14 11 10 8 9 11 8 

Maďarsko 

Počet dlužníků 5 6 9 13 18 20 17 20 19 20 17 10 

Počet věřitelů 8 12 14 11 8 9 11 7 6 4 4 3 

Polsko 

Počet dlužníků 8 10 15 18 14 17 15 20 26 24 19 15 

Počet věřitelů 7 14 13 14 20 18 17 11 6 7 6 4 

Slovensko 

Počet dlužníků 2 4 3 4 3 6 3 4 5 8 6 7 

Počet věřitelů 9 9 10 9 10 8 9 8 7 3 4 3 

Pramen: výpočty autora 

 

Se závěry, plynoucími z hodnot ukazatele L6, vývoj počtu čistých dlužníků a čistých 

věřitelů plně koresponduje pouze v České republice (kde počet čistých věřitelů 

převažuje po celé sledované období) a v Maďarsku (kde počet čistých věřitelů 

převažuje pouze v období let 2000 – 2002). Počet čistých dlužníků převažuje na 

Slovensku od roku 2009, zatímco podle průměrných hodnot ukazatele L6 je 

slovenský bankovní sektor v pozici dlužníka již od roku 2008. Údaje jsou však 

prakticky také v souladu, protože z hlediska mediánu se pozice slovenského 

bankovního sektoru změnila až od roku 2009. Poněkud matoucí se mohou jevit také 

výsledky Polska, kde počet věřitelů převažoval v roce 2001 a v letech 2004 – 2006, 

což je však při pohledu na hodnoty mediánu ukazatele L6 opět v pořádku. Jak uvádí 

polský regulátor (PFSA, 2008), zdroje z mezibankovního trhu využívají zejména 

malé a střední banky, které mají nedostatečně rozvinutou základnu vkladů. I proto 

může být velice zajímavé testovat, které faktory ovlivňují rozhodnutí banky stát se na 

mezibankovním trhu čistým dlužníkem či věřitelem (blíže v kap. 4.3.3).   

Graf 7 potom ukazuje, že mezi likvidní pozicí čistých dlužníků a čistých věřitelů 

může být podstatný rozdíl. To je patrné zejména u Polska a Maďarska, kde je rozdíl 

mezi hodnotou podílu likvidních aktiv na celkových aktivech u čistých dlužníků 

a čistých věřitelů v některých letech větší než 20 procentních bodů. V České 

republice jsou čistí věřitelé také likvidnější než čistí věřitelé, avšak rozdíl není tak 

výrazný. Je to však dané i malým počtem bank v pozici čistého dlužníka. Zcela jiná 

je situace na Slovensku, kdy od roku 2007 jsou čistí dlužníci dokonce likvidnější než 

čistí věřitelé. Průměrné hodnoty ukazatele L1 pro čisté dlužníky jsou však výrazně 

ovlivněny situací v UniCredit Bank a Československé obchodné banke, které sice 

jsou v pozici čistého dlužníka, avšak současně disponují významným objemem 

likvidních aktiv, zejména v podobě státních dluhopisů. 
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Graf 7 Likvidita banky měřená ukazatelem L1 v závislosti na pozici banky na 

mezibankovním trhu 

Česká republika Maďarsko 

  
Polsko Slovensko 

  

Pramen: výpočty autora 

3.3 Likvidita podle skupin bank 

V této podkapitole se zaměříme na vztah mezi velikostí banky a její likviditou. 

Budeme brát přitom v potaz pouze tři vybrané ukazatele, a sice L1, L4 a L6. 

Ukazatel L1, tj. podíl likvidních aktiv na celkových aktivech, vybíráme ze skupiny tří 

ukazatelů, které likviditu banky posuzují pomocí likvidních aktiv. Na rozdíl od 

ukazatelů L2 a L3, hodnoty ukazatele L1 nedosahovaly u bank tak extrémních 

hodnot, vykazují nižší rozptyl, proto se pro agregátní srovnání hodí lépe. Ze stejného 

důvodu vyřazujeme i ukazatel L5 a ze dvou ukazatelů, zohledňujících podíl úvěrů, 

tak volíme ukazatel L4, tj. podíl úvěrů na celkových aktivech. Pozornost budeme 

věnovat i ukazateli L6, který jako jediný z vedených ukazatelů umožňuje podchytit 

aktivitu bank na mezibankovním trhu.  

Banky se zpravidla rozdělují do třech skupin: na banky malé, střední a velké. 

Kritériem bývá velikost bilanční sumy. Problémem je skutečnost, že v různých 

zemích jsou hraniční hodnoty nastaveny různě. Bylo proto zapotřebí stanovit 

jednotná kritéria, která bychom mohli použít pro všechny čtyři analyzované 

bankovní sektory. Inspirací nám byl v tomto ohledu přístup Evropské centrální banky 

(ECB, 2013), která banky rozděluje do skupin podle podílu jejich bilanční sumy na 

celkové bilanční sumě bank ze zemí Evropské unie (dále také EU). Banky, jejichž 

bilanční suma představuje více než 0,5 % z celkové bilanční sumy v EU, jsou 

definovány jako velké banky. Střední banky mají bilanční sumu v rozmezí 0,005 % – 
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0,5 % a malé banky méně než 0,005 % z celkové bilanční sumy v EU. Tento přístup 

jsme pochopitelně, s ohledem na velikost bank v zemích Visegrádské čtyřky, 

nemohli uplatnit, avšak modifikovali jsme ho následujícím způsobem: za velké 

banky považujeme takové banky, jejichž podíl na bilanční sumě v národním 

bankovním sektoru překračuje 6 %, střední banky mají bilanční sumu v rozmezí 2 – 

6 % z celkové bilanční sumy v daném bankovním sektoru, a podíl malých bank na 

celkové bilanční sumě bankovního sektoru je méně než 2 %. Soubor českých bank 

tak v jednotlivých letech zahrnuje 3 – 4 velké banky, 2 – 6 středních bank a 6 – 8 

malých bank, soubor maďarských bank obsahuje 4 – 6 velkých bank, 2 – 5 středních 

bank a 6 – 19 malých bank; pro Polsko budeme pracovat s 3 – 5 velkými bankami, 

6 – 8 středními bankami a 6 – 24 malými bankami; a konečně soubor pro Slovensko 

zahrnuje 3 – 4 velké banky, 3 – 6 středních bank a 2 – 4 malé banky. V následujících 

podkapitolách uvádíme výsledky průměrných hodnot ukazatelů L1, L4 a L6 pro 

malé, střední a velké banky.    

3.3.1 Ukazatele likvidity českých bank podle skupin bank 

Jak je patrné z Grafu 8, podíl likvidních aktiv na celkových aktivech v České 

republice klesá s velikostí aktiv banky. Nejlikvidnější jsou malé banky, likvidita 

středních a velkých bank je podprůměrná.  

 

Graf 8 Ukazatel L1 podle skupin českých bank 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Do roku 2007 byla likvidita středních bank větší než likvidita velkých bank, 

v posledních čtyřech letech jsou velké banky o něco málo likvidnější než střední 

banky. Propad likvidity středních bank v roce 2008 byl způsoben zejména vyřazením 

Citibank ze skupiny středních bank, neboť došlo k její přeměně z dceřiné společnosti 

stoprocentně vlastněné společností Citibank Overseas Investment Corporation se 

sídlem v USA na pobočku akciové společnosti Citibank Europe plc se sídlem 
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v Irsku. Protože hodnota ukazatele L1 byla pro Citibank velmi vysoká (Příloha 2), 

vyřazení Citibank ze skupiny středních bank ovlivnilo likviditu celé skupiny 

skutečně citelně. 

Výsledky poměrového ukazatele L4 jsou s předchozími závěry v souladu pouze 

částečně. Po celé sledované období dosahuje nejvyššího podílu úvěrů na aktivech 

skupina středních bank, následuje jí skupina malých bank (Graf 9). Malé a střední 

banky by tedy měly teoreticky být nejméně likvidní. Je tedy vhodné interpretovat oba 

ukazatele (L1 i L4) společně: velké banky úvěrují pouze omezeně, avšak současně 

mají velmi nízkou likviditu. Nejnižší podíl úvěrů na aktivech dosahuje 

Československá obchodní banka, která se orientuje spíše na obchodování s cennými 

papíry, nízké hodnoty mají nicméně i ostatní velké banky (Příloha 5). 

Nejlikvidnější jsou malé banky, které se současně poměrně výrazně orientují i na 

úvěrovou aktivitu. Pouze pro skupinu středních bank platí, že jejich velká úvěrová 

aktivita je spojena s horší likviditou.  

 

Graf 9 Ukazatel L4 podle skupin českých bank 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Graf 10 zachycuje vývoj ukazatele L6 podle skupin bank. V průběhu sledovaného 

období dochází k velkým výkyvům. S výjimkou roku 2000 je podíl čisté pozice na 

mezibankovním trhu na celkových aktivech nejvyšší pro malé banky, které tedy, 

relativně k velikosti svých aktiv, na mezibankovním trhu patří k významným 

věřitelům. Jedná se zejména o Equa bank, Evropsko-ruskou banku a PPF banku 

(Příloha 7). V první polovině období byly v pozici relativně významných čistých 

věřitelů i střední banky (zejména Citibank, eBanka a v prvních dvou letech 

i GE Money Bank), v druhé polovině však byly vystřídány skupinou velkých bank 

(zejména Českou spořitelnou a Komerční bankou).  
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Graf 10 Ukazatel L6 podle skupin českých bank 

 

Pramen: výpočty autora 

3.3.2 Ukazatele likvidity maďarských bank podle skupin bank 

Graf 11 dokládá, že také v případě maďarských bank klesá likvidita s velikostí 

banky.  

 

Graf 11 Ukazatel L1 podle skupin maďarských bank 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Největší podíl likvidních aktiv na celkových aktivech dosahují malé banky. Likvidita 

středních bank je mírně nadprůměrná (v období let 2000 – 2005) nebo lehce 
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podprůměrná (v letech 2006 – 2011). Nejméně likvidní jsou potom, s výjimkou 

posledních dvou let, banky velké.  

Prakticky pro celé analyzované období současně platí, že také úvěrová aktivita 

maďarských bank roste s růstem jejich bilanční sumy (Graf 12).  

  

Graf 12 Ukazatel L4 podle skupin maďarských bank 

 

Pramen: výpočty autora 

Výsledky průměrných hodnot ukazatelů L1 a L4 jsou tak plně v souladu. Nejvíce se 

na úvěrové obchody orientují velké banky, což má následně negativní dopad na 

jejich likviditu. Malé banky jsou nejlikvidnější, protože nelikvidní úvěry poskytují 

v daleko menším rozsahu. V roce 2009 začaly střední banky poskytovat více úvěrů, 

čím se v posledních dvou letech staly skupinou nejméně likvidních bank. 

 

Graf 13 Ukazatel L6 podle skupin maďarských bank 

 

Pramen: výpočty autora 
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Situace na mezibankovním trhu je po celé období poměrně jednoznačná, když střední 

banky mají čistou pozici nejvyrovnanější, zhruba v polovině let jsou dokonce na 

mezibankovním trhu čistým věřitelem. Nejvíce závislé na prostředcích 

z mezibankovního trhu jsou malé banky, zejména pak Magyar Cetelem Bank, FHB 

Kereskedelmi Bank či Sopron Bank (Příloha 7). Podíl čisté pozice na 

mezibankovním trhu na celkových aktivech velkých bank se pohybuje okolo 

průměru; od roku 2007 i velké banky získávají velkou část prostředků právě 

z mezibankovního trhu (Graf 13).  

3.3.3 Ukazatele likvidity polských bank podle skupin bank 

Také v případě polského bankovního sektoru uvádíme nejprve výsledky poměrového 

ukazatele L1 (Graf 14). Situace polských bank je poněkud specifická, když v letech 

2005 – 2008 jsou nejlikvidnější velké banky (a to zejména díky vysoké hodnotě 

ukazatele L1 u Bank BPH a v uvedených letech i u ING Bank Slaski). V ostatních 

letech však, stejně jako v případě českých a maďarský bank, dosahují nejvyššího 

podílu likvidních aktiv na celkových aktivech malé banky. Téměř po celé sledované 

období, kromě posledních dvou let, mají nejhorší likviditu střední banky, zvláště pak 

Bank Zachodni WBK (Příloha 2).  

 

Graf 14 Ukazatel L1 podle skupin polských bank 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Z Grafu 15 potom vyplývá, že ochota jednotlivých skupin bank poskytovat úvěry 

(a tím i potenciálně jejich likvidita) se v průběhu analyzovaných let měnila: do roku 

2007 byly v rámci úvěrových obchodů nejaktivnější malé banky, počínaje 
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následujícím rokem však malé banky poskytují úvěry nejméně ochotně, hlavně Bank 

Pocztowy, Deutsche Bank Polska a SGB Bank (Příloha 5). Nárůst úvěrové aktivity 

velkých bank (zvláště pak PKO Bank Polski) se však projevil poklesem jejich 

likvidity; u malých bank tomu bylo pochopitelně naopak.  

 

Graf 15 Ukazatel L4 podle skupin polských bank 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Graf 16 Ukazatel L6 podle skupin polských bank 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Jak bylo uvedeno v kap. 3.2.6, podle polského regulátora (PFSA, 2008) zdroje 

z mezibankovního trhu využívají zejména malé a střední banky s nedostatečně 

rozvinutou základnou vkladů. To dokládají i hodnoty ukazatele L6, prezentované 
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v Grafu 16. Na mezibankovním trhu mají k pozici čistého věřitele nejblíže velké 

polské banky, s odstupem následované středními bankami. Čistá pozice na 

mezibankovním trhu je nejhorší (a tím pádem jejich závislost na prostředcích 

získaných na mezibankovním trhu největší) pro malé polské banky, zejména pro 

BNP Paribas Bank Polska, NORDEA BANK POLSKA, SGB Bank, Rabobank 

Polska a Santander Consumer Bank (Příloha 7).  

3.3.4 Ukazatele likvidity slovenských bank podle skupin bank 

Z Grafu 17 je patrné, že v případě slovenských bank dosahují nejvyššího podílu 

likvidních aktiv na celkových aktivech po většinu období malé banky, v některých 

letech střední banky. Skupina velkých bank je tedy nejméně likvidní.  

Graf 17 Ukazatel L1 podle skupin slovenských bank 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Údaje z Grafu 18 jsou poměrně překvapující, protože ačkoliv je likvidita středních 

bank na velmi dobré úrovni a v letech 2001 a 2010 jsou střední banky dokonce 

nejlikvidnější skupinou bank, současně jsou nejochotnější poskytovat úvěry. 

V souladu se závěry předchozího ukazatele je vývoj úvěrové aktivity malých bank: 

vysoká likvidita malých bank je přirozeným důsledkem jejich slabé orientace na 

úvěrové obchody. Poměrně nízká likvidita velkých bank není, vzhledem k jejich 

podprůměrné úvěrové aktivitě, důsledkem jejich úvěrování, roli budou hrát patrně 

jiné faktory.   
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Graf 18 Ukazatel L4 podle skupin slovenských bank 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Graf 19 Ukazatel L6 podle skupin slovenských bank 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Obdobně jako v případě českých bank, i u slovenských bank dochází v průběhu 

analyzovaného období k poměrně výrazným výkyvům pozice jednotlivých skupin 

bank na mezibankovním trhu (Graf 19). Největší výkyvy se objevují ve skupině 

malých bank, kdy zejména u Calyon Bank Slovakia v první polovině analyzovaného 

období docházelo ke značným meziročním změnám pohledávek a závazků na 

mezibankovním trhu a tím k výkyvům čisté mezibankovní pozice (Příloha 7). 

I přesto je čistá pozice malých bank na mezibankovním trhu po většinu období 
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nejvyšší; malé banky (zvláště Poštová banka a Privatbanka) jsou tedy na 

mezibankovním trhu, relativně k velikosti svých aktiv, nejvýznamnějšími čistými 

věřiteli. K významným čistým věřitelům patří i velké banky, zejména Slovenská 

sporiteľňa a Tatra banka. Nejnižší čistou pozici na mezibankovním trhu, od roku 

2008 dokonce zápornou, dosahuje skupina středních bank, kdy některé z nich jsou 

v některých letech závislé na zdrojích získávaných na mezibankovním trhu (zejména 

Prima banka či Volksbank).  

3.3.5 Shrnutí 

Z předchozích podkapitol vyplývá, že velikost banky má určitý vliv na to, jakou 

strategii pro řízení likvidity jednotlivé banky zvolí. Výsledky průměrných hodnot 

podílu likvidních aktiv na celkových aktivech ukázaly, že malé banky dosahují 

nejvyšší likviditu v České republice, v Maďarsku, na Slovensku a kromě období 

2005 – 2008 i v Polsku. Kromě Polska jsou druhou nejlikvidnější skupinou, 

přinejmenším po větší část analyzovaného období, střední banky. Velké banky jsou 

(opět kromě Polska) nejméně likvidní.  

Pro český, slovenský a maďarský bankovní sektor tak jednoznačně platí, že likvidita 

klesá s velikostí banky
7
. Malé a střední banky tedy spíše preferují defenzivní strategii 

řízení likvidity, která spočívá v udržování dostatečné výše likvidních aktiv. Velké 

banky se při řízení likvidity orientují spíše na pasivní stranu bilance, spoléhají na to, 

že v případě potřeby získají prostředky na mezibankovním trhu. Využívání ofenzivní 

strategie řízení likvidity velkými bankami podporuje i dobře známá hypotéza „too 

big to fail“, případně „too important to fail“. Pokud management velké banky vnímá 

tuto banku jako příliš velkou (či důležitou) na to, aby padla, motivace k držbě 

dostatečné výše likvidních aktiv je omezená. Spoléhá totiž na to, že v případě 

likvidní krize banka potřebnou likviditu získá v nejhorším případě i formou úvěru od 

věřitele poslední instance. 

Zjistili jsme rovněž, že ne vždy má velká úvěrová aktivita za následek nízkou 

likviditu bank. Zejména velké české a slovenské banky jsou sice poměrně málo 

likvidní, avšak současně poskytují relativně málo úvěrů. Malé české a střední 

slovenské banky poskytují úvěry velice ochotně, avšak současně mají velice dobrou 

likviditu. V polském a maďarském bankovním sektoru je vztah mezi úvěrovou 

aktivitou a likviditou bank přímočařejší. 

Pozice jednotlivých skupin bank na mezibankovním trhu se v jednotlivých zemích 

výrazně odlišuje. V České republice a na Slovensku dochází k velkým výkyvům, kdy 

nejvíce kladné čisté mezibankovní pozice dosahují zpravidla malé banky, 

následované velkými bankami. Pozice středních bank je nejhorší, což ukazuje na 

jejich závislost na prostředcích získaných na mezibankovním trhu. Naproti tomu 

                                                 
7 Ve většině případů je rozdíl mezi průměrnou úrovní likvidity malých, středních a velkých bank 

statisticky významný, což nám potvrdily výsledky jednofaktorové analýzy rozptylu (ANOVY). 
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v maďarském a polském bankovním sektoru dosahují nejhorší čisté pozice na 

mezibankovním trhu malé banky, některé z nich jsou na zdrojích z mezibankovního 

trhu až fatálně závislé. Z hlediska rizika likvidity mají nejbezpečnější pozici na 

mezibankovním trhu v případě Maďarska střední banky a v případě Polska velké 

banky. 
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4. Determinanty likvidity bank v zemích Visegrádské 

čtyřky 

Náplň této kapitoly tvoří výzkum faktorů, které ovlivňují likviditu bank v zemích 

Visegrádské čtyřky. Nejprve je uveden přehled relevantní literatury, následně je 

představen model a použitá data. V poslední podkapitole jsou prezentovány 

výsledky empirické analýzy.  

4.1 Přehled relevantní literatury 

Ačkoliv během globální finanční krize měla řada bank problémy s dosažením 

adekvátní úrovně likvidity, empirických analýz determinantů likvidity není 

mnoho. Existující studie se spíš orientují na měření a analýzu tržní likvidity, 

zejména pomocí bid-ask spreadů. Jak uvádí Barrell et al., (2009), nedostatek 

empirické literatury, orientované na determinanty likvidity, je odrazem 

nedostatečného zájmu některých regulátorů. V této podkapitole uvádíme přehled 

studií, jejichž cílem je identifikovat determinanty rizika financování, měřeného 

pomocí některého poměrového ukazatele likvidity.  

Dinger (2009) je jedinou studií, která analyzuje likviditu bank ze zemí 

Visegrádské čtyřky (a z několika dalších zemí střední a východní Evropy, a to 

z Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska). Autor se 

zaměřuje na banky vlastněné zahraničními vlastníky. Testuje celou řadu možných 

proměnných, jako je velikost banky (měřená logaritmem celkových aktiv), 

kapitálové přiměřenosti (vyjádřené podílem kapitálu na celkových pasivech), 

průměrnou reálnou úrokovou sazbou z vkladů (která má zohlednit náklady držby 

likvidních rezerv), reálnou úrokovou sazbou z mezibankovních transakcí (pro 

vyjádření nákladů likvidity v bankovním sektoru), tempo růstu hrubého domácího 

produktu (dále také GDP; které zohledňuje celkové ekonomické podmínky), 

a dummy proměnnou pro nadnárodně působící banky. Z výsledků vyplynulo, že 

nadnárodně působící banky drží více likvidních aktiv pouze v případě agregátního 

nedostatku likvidity. V normálním období dosahují vyšší likvidity banky, které 

podnikají pouze na území jednoho státu. Příčinou je skutečnost, že nadnárodně 

působící banky mají přístup k zahraničním zdrojům likvidity. Malé banky drží 

více likvidních aktiv než velké banky. Likvidita bank roste s růstem kapitálové 

přiměřenosti, s růstem úrokové sazby na mezibankovní transakce, poklesem 

úrokové sazby z vkladů klientů a při poklesu tempa růstu GDP. Nevýhodou studie 

je však skutečnost, že analyzuje pouze období let 1994 – 2004, takže není 

zohledněn vývoj v krizových a následujících letech.   
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Z důvodu nedostatku dalších relevantních studií, které by se věnovaly bankovní 

likviditě v zemích Visegrádské čtyřky, se dále věnujeme studiím, které zkoumají 

determinanty likvidity v různých bankovních sektorech po celém světě.  

Aspachs et al. (2005) analyzovali determinanty likvidity pro 57 bank z Velké 

Británie. Zaměřovali se jak na makroekonomické faktory, tak i na faktory pro 

každou banku specifické. Z výsledků analýzy čtvrtletních dat za období od 

1. čtvrtletí 1985 do 4. čtvrtletí 2003 vyplynulo, že likvidita bank je ovlivněna 

pravděpodobností, s jakou banka může v případě potřeby získat podporu věřitele 

poslední instance (kdy s vyšší pravděpodobností bankám klesá motivace držet 

likvidní aktiva); hodnotou krátkodobé úrokové sazby, která podchycuje dopady 

měnové politiky (kdy s růstem této úrokové sazby banky drží méně likvidity); 

tempem růstu GDP (kdy likvidita bank roste v období ekonomické recese a klesá 

při oživení) a úrokovou marží (ta slouží jako měřítko alternativních nákladů držby 

likvidity, tj. s růstem úrokové marže banky drží méně likvidity). V téže studii 

(Aspachs et al., 2005) zkoumali v identickém období i to, zda se nějak liší 

determinanty likvidity pro zahraniční banky. Zjistili přitom, že u dvou faktorů je 

jejich působení zcela odlišné: likvidita zahraničních bank roste s růstem úrokové 

marže; pravděpodobnost poskytnutí podpory od věřitele poslední instance pro 

zahraniční banky nemá na jejich likviditu žádný vliv. V rámci analýzy testovali 

i dopad jiných proměnných, ty se však ukázaly jako statisticky nevýznamné. 

Jednalo se o rentabilitu banky, tempo růstu poskytovaných úvěrů a velikost 

banky.  

Bunda a Desquilbet (2008) zkoumali likviditu 1107 bank z 36 rozvíjejících se 

ekonomik v období let 1995 – 2000. Jejich hlavním cílem přitom bylo ověřit, zda 

likviditu bank ovlivňuje režim devizového kurzu v zemi, v níž podniká. Výsledky 

analýzy ukázaly, že v obou případech extrémních režimů (tj. jak při čistém 

floatingu jedné straně, tak při měnovém výboru a dolarizaci na straně druhé) jsou 

banky likvidnější než v režimech kombinovaných či méně vyhraněných. 

Pozornost ale věnovali i dalším faktorům a podle jejich závěrů je likvidita bank 

ovlivněna individuálním chováním bank, tržním a makroekonomickým 

prostředím. Pozitivní dopad na likviditu má podle nich kapitálová přiměřenost 

(vyšší kapitálová přiměřenost je doprovázena vyšší likviditou), úroková sazba 

z úvěrů (což je konzistentní s problematikou credit crunch a credit rationing
8
) 

a podíl veřejných výdajů na GDP (jakožto měřítko nabídky relativně likvidních 

aktiv). Naproti tomu dopad finanční krize (která je velice často způsobena právě 

nedostatečnou likviditou bank) na likviditu bank je negativní. Velikost banky, 

měřená celkovou bilanční sumou, tempo růstu GDP a míra inflace nebyly 

statisticky významné.   

                                                 
8 Problematice credit crunch a credit rationing se blíže věnuje např. Vodová (2009). 
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Dopad různých proměnných na podíl likvidních aktiv na vkladech klientů 

testovali Agénor et al., (2000). Používali data thajského bankovního sektoru za 

období od ledna 1992 do října 1998. Zjistili, že likvidita thajských bank roste 

v důsledku zvýšení diskontní sazby (kterou chápou jako sankci za nedostatečnou 

likviditu) a vyšší volatility podílu hotovosti na úvěrech (čímž podchycují volatilitu 

rizika likvidity). Nejdůležitějším faktorem se nicméně ukázal být vývoj 

devizového kursu bahtu, kdy po jeho výrazném znehodnocení a přechodu 

z režimu fixního devizového kurzu na floating v červenci 1997 banky držely 

podstatně více likvidních aktiv, aby bylo schopné překonat období vysoké 

nejistoty a zotavování se z devizové krize.  

Lucchetta (2007) s využitím probit modelu empiricky ověřovala hypotézu, zda 

úrokové sazby ovlivňují riziko podstupované bankami a jejich rozhodnutí držet 

likvidní aktiva, a to na datech 5066 evropských bank za období let 1998 – 2004. 

Došla přitom k závěru, že v zemích Evropy je držba likvidity bankami a jejich 

rozhodování o tom, zda se na mezibankovním trhu stanou čistým věřitelem, 

pozitivně ovlivňována vývojem úrokové sazby na mezibankovním trhu. Klíčovou 

proměnnou, která ovlivňuje rozhodnutí bank půjčovat ostatním bankám na 

mezibankovním trhu, je cena likvidity, která závisí na poptávce a nabídce 

likvidity a na bezrizikové úrokové sazbě. S růstem této ceny stoupá i nabídka 

likvidity a tím i poskytování mezibankovních úvěrů. Protože banky v pozici 

dlužníků na mezibankovním trhu tuto novou likviditu investují do rizikových 

úvěrů, zvýšení bezrizikové úrokové sazby má za následek více riskantní chování 

bank, které v rámci této studie měří podílem úvěrů na celkových aktivech 

a podílem opravných položek k úvěrům na čistých úrokových výnosech. 

Z výsledků také vyplynulo, že důležitým faktorem je i velikost banky: banky 

v pozici čistých věřitelů jsou obvykle menší než banky v pozici čistých dlužníků. 

Rozhodnutí bank držet likviditu a půjčovat na mezibankovním trhu je negativně 

ovlivněno také vývojem úrokové sazby, používané pro účely měnové politiky.  

Moore (2010) se ve své studii zaměřil na efekt finanční krize na likviditu 

komerčních bank v zemích Karibiku a Latinské Ameriky. Výsledky založené na 

datech za období od ledna 1970 do prosince 2004 ukazují, že v polovině 

analyzovaných zemí platí inverzní vztah mezi likviditou bank a vývojem 

hospodářského cyklu a také mezi likviditou bank a volatilitou podílu hotovosti na 

vkladech, což je signálem toho, že s růstem volatility poptávky po hotovosti 

banky mají tendenci držet více likvidních aktiv. Efekty působení úrokové sazby 

peněžního trhu (jakožto měřítka alternativních nákladů držby likvidity) je 

smíšený: v některých zemích likvidita bank s růstem této úrokové sazby roste, 

v jiných zemích klesá (což platí zejména pro země s relativně vysokými 

úrokovými sazbami). Také dopady finanční krize na likviditu bank se 

v jednotlivých zemích liší: v šesti analyzovaných zemích byly banky v průběhu 
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krize naopak méně likvidní než v předkrizovém období (šlo o země, kde buď 

v předkrizovém období došlo k boomu na trhu úvěrů nebo banky v průběhu krize 

musely čelit hromadnému výběru vkladů), ve zbývajících třech analyzovaných 

zemích banky v průběhu krize naopak likviditu hromadily (k takovému přístupu 

se banky uchylovaly zejména v zemích, kde bankovní krize byla doprovázena 

i měnovou krizí, což bylo pravděpodobným stimulem bank k daleko 

konzervativnějšímu řízení likvidity).  

Determinanty likvidity všech 457 německých státem nebo veřejným sektorem 

vlastněných spořitelen v období let 1997 – 2006 analyzovali Rauch et al. (2011). 

Podle závěrů této studie je likvidita determinována makroekonomickými faktory, 

zejména úrokovou sazbou, používanou pro účely měnové politiky, která má na 

likviditu výrazně negativní vliv (tj. restriktivní měnová politika redukuje 

likviditu). Míra nezaměstnanosti je spojena s poptávkou po úvěrech a může navíc 

sloužit jako proměnná, která vyjadřuje celkovou kondici ekonomiky. Negativní 

vliv míry nezaměstnanosti znamená, že čím zdravější je ekonomika (tj. čím nižší 

je míra nezaměstnanosti), tím větší je likvidita držená finančními institucemi. Jako 

statisticky nevýznamné se ukázaly následující faktory: rentabilita finanční 

instituce, její velikost měřená počtem zákazníků a míra úspor klientů. 

Zcela unikátní přístup použili Fielding a Shortland (2005), když kromě obvykle 

zkoumaných proměnných analyzovali i dopad násilných politických incidentů, 

vyplývajících z konfliktů mezi radikálními islámskými skupinami a Egyptským 

státem. Na základě údajů za období let 1983 – 1996 prokázali, že likvidita bank se 

chová procyklicky a pozitivně reaguje i na zvýšení diskontní sazby (ačkoliv efekt 

je pouze dočasný) a vyšší makroekonomickou nestabilitu (což autoři studie 

zohlednili pomocí míry depreciace devizového kurzu na černém devizovém trhu). 

Likvidita bank klesla v důsledku provedených ekonomických reforem. Zcela 

nejdůležitějším faktorem, ovlivňujícím likviditu bank, je však v tomto období 

právě politická nestabilita, měřená počtem násilných incidentů: s růstem politické 

nestability banky jednoznačně hromadí likviditu.  

Berger a Bouwman (2009) pro svou analýzu použili data téměř všech amerických 

bank v období let 1993 – 2003. Testovali, zda je podíl likvidních aktiv na 

celkových aktivech ovlivněn kapitálovou přiměřeností banky (měřenou podílem 

kapitálu na celkových aktivech), bankou podstupovanými riziky (což zohlednili 

pomocí směrodatné odchylky rentability aktiv a podílu rizikově vážených aktiv 

a podrozvahových aktivit na celkových aktivech), velikostí banky (vyjádřenou 

logaritmem celkových aktiv), konkurencí na trhu (měřené Herfindahl-

Hirschmanovým indexem a tržním podílem středních a velkých bank), 

ekonomickým prostředím (kdy brali v potaz průměrný počet obyvatel, průměrnou 

hustotu obyvatel a průměrný růst příjmů na trzích, kde banka působí) a pozicí 

banky v holdingu a historií fúzí a akvizic (obojí zohledněné pomocí dummy 
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proměnných). Determinanty odhadovali zvlášť pro malé, střední a velké banky. 

Nejdůležitějším determinantem je kapitálová přiměřenost bank, nicméně její vliv 

se liší podle velikosti banky: pro velké banky je pozitivní, pro střední bank nemá 

vliv a pro malé banky je vliv kapitálové přiměřenosti negativní. Pozitivní 

i negativní vliv kapitálové přiměřenosti na likviditu bank je možné vysvětlit 

pomocí dvou různých teorií: hypotézy finanční nestability a vytěsnění (the 

financial fragility-crowding out hypothesis) a hypotézy absorpce rizika (the risk 

absorption hypothesis). Hypotéza finanční nestability a vytěsnění naznačuje, že 

vyšší kapitálová přiměřenost banky může vytlačovat držbu likvidity bankou tím, 

že je kapitálová struktura banky méně křehká a nestabilní. Křehká kapitálová 

struktura více motivuje banky k tomu, aby daleko pečlivěji analyzovali míru 

rizika dlužníků. Banka s vyšší kapitálou přiměřeností (méně křehkou kapitálovou 

strukturou) nemusí být při poskytování úvěrů tak obezřetná, což se ale může 

negativně projevit na její likviditě. Vyšší kapitálová přiměřenost snižuje držbu 

likvidity i tím, že vytlačuje (z pasiv banky) vklady klientů. Alternativní pohled, 

představovaný hypotézou absorpce rizika, se týká role bank v transformaci rizika. 

Zdůrazňuje tedy, že vyšší kapitál zlepšuje schopnost banky absorbovat riziko 

a tím zlepšuje i její likviditu
9
. Kromě kapitálové přiměřenosti jsou potom důležité 

i některé další faktory: autoři zjistili, že vyšší likviditu udržují banky, které jsou 

členy holdingu, orientují se na retailové bankovnictví a v průběhu uplynulých 

třech let u nich proběhl proces fúze či akvizice.  

Rovněž na americké banky, avšak v jiném období (2006 – 2009) se zaměřili 

Cornet et al. (2012). Jejich cílem bylo zkoumat, jak reakce bank na likvidní šok 

v průběhu finanční krize v letech 2007 – 2009 ovlivnila držbu likvidních aktiv 

a dostupnost úvěrů pro nebankovní subjekty. Odděleně pro malé a velké banky 

testovali následující proměnné: podíl nelikvidních aktiv (jako jsou úvěry, 

pohledávky z leasingu, cenné papíry vzniklé při sekuritizaci) na celkových 

aktivech, podíl klíčových depozit (tj. vkladů na účtech klientů v maximální 

hodnotě 100 000 USD a všechny vklady na viděnou) na celkových pasivech, 

kapitálovou přiměřenost banky a podíl nevyužitých úvěrových příslibů na 

celkových aktivech. Z jejich výsledků vyplynulo, že banky v průběhu krize držely 

více likvidních aktiv, což se pochopitelně odrazilo v jejich nižší úvěrové aktivitě. 

Byly přitom patrné rozdíly mezi malými a velkými bankami. Zatímco úvěrová 

aktivita neklesla nijak významně u malých bank, které spoléhaly více na stabilní 

zdroje financování, jako jsou klíčová depozita a kapitál, velké banky omezily 

úvěrovou aktivitu poměrně významně. Velké banky jsou riziku likvidity 

vystaveny více než malé banky, neboť mají více nevyčerpaných úvěrových 

                                                 
9 Platnost hypotézy finanční nestability a vytěsnění empiricky prokázali např. Berger et al. (2005) 

či Gorton a Winton (2000). Hypotézu absorpce rizika potom dokládají např. studie Allen a 

Santomero (1998), Allen a Gale (2004), Bhattacharya a Thakor (1993), Repullo (2004), Von 

Thadden (2004) či Coval a Thakor (2005). Blíže viz Berger a Bouwman (2009).  
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příslibů, méně kapitálu, méně spoléhají na klíčová depozita a mají nižší podíl 

likvidních aktiv na celkových aktivech.  

Berrospide (2013) potom analyzoval americké banky v téměř stejném období let 

2005 – 2009. Potenciální proměnné, testované v rámci snahy prostřednictvím 

panelové regresní analýzy vysvětlit vývoj podílu likvidních aktiv na celkových 

aktivech, byly následující: kapitálová přiměřenost měřená v pojetí kapitálu tier 1, 

podíl klíčových depozit na celkových pasivech (pro vyjádření úlohy stabilních 

zdrojů financování), podíl nevyužitých úvěrových příslibů na celkových aktivech 

(pro vyjádření rizika financování, plynoucího z možnosti čerpání úvěrových 

příslibů klienty banky), odepsané cenné papíry (jakožto měřítko expozice banky 

vůči očekávaným ztrátám z portfolia cenných papírů) a podíl opravných položek 

ke klasifikovaným úvěrům na celkových úvěrech klientům (který zohledňuje 

pravděpodobnost, že další zhoršení kvality úvěrového portfolia bude banku nutit 

nahradit rizikové úvěry bezpečnějšími a likvidními cennými papíry). Autor dospěl 

k závěrům, že banky preferují likvidní aktiva v průběhu finanční krize a také 

v očekávání budoucích ztrát, ať už z portfolia cenných papírů nebo z úvěrového 

portfolia. Likvidita bank naopak klesá s růstem kapitálové přiměřenosti banky, 

klíčových depozit (které jsou substitutem pro hotovost a ostatní likvidní aktiva) 

a také s velikostí banky. 

Likvidní polštáře 112 australských depozitních institucí v období od června 2002 

do března 2012 analyzoval Grant (2012). Výsledky analýzy ukázaly, že depozitní 

instituce vytváří polštáře likvidních aktiv v průběhu ekonomické recese a čerpají 

je při oživení (vývoj hospodářského cyklu měřil, podobně jako ostatní autoři, 

tempem růstu hrubého domácího produktu). Likvidita klesá s velikostí depozitní 

instituce (měřené logaritmem celkových aktiv), s vyšším tempem růstu 

poskytovaných úvěrů, vyšší rentabilitou a vyšší úrokovou sazbou 

z mezibankovních transakcí. Vztah mezi čistou úrokovou marží a likviditou je 

inverzní, což znamená, že banky drží méně likvidity v situacích, kdy jim úvěrová 

aktivita přináší vyšší výnosy; tento vztah však nebyl statisticky významný.  

Munteanu (2012) analyzovala dopad kapitálové přiměřenosti, kvality aktiv 

(vyjádřené podílem klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech a podílem 

opravných položek ke klasifikovaným úvěrům na čistých úrokových výnosech), 

mezibankovního financování (měřeného podílem pohledávek za bankami na 

závazcích vůči bankám), nákladů financování (zohledněných jako podíl 

úrokových nákladů na celkových pasivech), podílu nákladů k výnosům, úrokové 

sazby z mezibankovních transakcí, míry úvěrového rizika (vyjádřené jako podíl 

celkových nákladů na celkových úvěrech a úrocích), míry inflace, tempa růstu 

hrubého domácího produktu a míry nezaměstnanosti na likviditu 27 bank aktivně 

působících v Rumunsku v letech 2002 – 2010. Protože analyzovala likviditu pro 

tři různá časová období, z výsledků regresní analýzy vyplynulo, že v různých 
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obdobích ovlivňují bankovní likviditu různé faktory. V rámci celého 

analyzovaného období likvidita bank rostla v důsledku vyšších opravných položek 

ke klasifikovaným úvěrům, vyšších nákladů financování a vyšší míry 

nezaměstnanosti a naopak klesala při růstu úrokové sazby mezibankovního trhu. 

V předkrizovém období (2002 – 2007) likvidita rostla s růstem kapitálové 

přiměřenosti a poklesem úvěrového rizika a míry inflace. V krizovém období 

(2008 – 2010) potom banky držely více likvidity v důsledku nárůstu opravných 

položek ke klasifikovaným úvěrům, úrokové sazby z mezibankovních transakcí a 

míry inflace.   

 

Výše prezentované studie se shodují z pohledu metodiky v tom, že determinanty 

likvidity analyzují formou panelové regresní analýzy, kdy jako vysvětlovaná 

proměnná vystupuje zvolený poměrový ukazatel likvidity. Jedinou výjimkou je 

Lucchetta (2007), která ve své práci používá probit model, pomocí něhož určuje 

faktory, které ovlivňují rozhodnutí banky stát se na mezibankovním trhu čistým 

věřitelem. Oba dva používané přístupy, tj. panelovou regresní analýzu i probit 

model, využijeme v empirické části této kapitoly.  

Z pohledu statisticky významných proměnných se pouze u dvou proměnných 

shodují závěry jednotlivých studií: pět studií dospělo k závěru, že likvidita klesá 

s velikostí banky, tj. menší banky jsou likvidnější než banky velké; dvě studie 

prokazují to, že s depreciací devizového kurzu roste likvidita držená bankami. 

V případě ostatních determinantů už mezi studiemi taková jednoznačná shoda 

nepanuje. Čtyři studie prokázaly pozitivní vliv kapitálové přiměřenosti na 

likviditu banky, avšak ve dvou případech naopak kapitálová přiměřenost působí 

na likviditu banky negativně. Podobně se liší i závěry u úrokové sazby 

mezibankovního trhu (pětkrát pozitivní vliv, dvakrát negativní vliv), úrokové 

sazby používané pro účely měnové politiky (třikrát negativní vliv, dvakrát 

pozitivní vliv), tempa růstu hrubého domácího produktu (čtyřikrát negativní vliv, 

jednou pozitivní vliv), finanční krize (třikrát pozitivní vliv, dvakrát negativní 

vliv), úrokové marže (dvakrát negativní vliv, jednou pozitivní vliv), úrokové 

sazby z úvěrů (jednou pozitivní, jednou negativní vliv) či vlivu úvěrového rizika 

(dvakrát pozitivní, jednou negativní). Ostatní proměnné byly statisticky významné 

většinou pouze v jedné studii.  

Jak vyplývá z přehledu literatury, empirických analýz determinantů likvidity není 

mnoho a námi zvolené geografické oblasti se podle našich informací věnuje 

jediná studie (Dinger, 2009), avšak pouze za období let 1994 – 2004. Jedním ze 

stěžejních přínosů habilitační práce je tak vyplnění mezery v empirické literatuře.  
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Vzhledem k tomu, že v různých zemích a v různých letech jednotlivé faktory 

působily na úroveň bankovní likvidity mnohdy odlišně, nelze dopředu očekávat, 

jaký vliv budou mít jednotlivé proměnné na likviditu bank v zemích Visegrádské 

čtyřky. Nalezení statisticky významných determinantů a určení jejich vlivu na 

likviditu českých, maďarských, polských a slovenských bank je tak dalším 

nesporným přínosem habilitační práce.  

4.2 Použitý model a data 

4.2.1 Teoretické vymezení panelové regresní analýzy 

Pro odhad determinantů likvidity budeme v souladu s přístupy ostatních autorů 

používat panelovou regresní analýzu. Panelová regrese neboli analýza panelových 

dat je statisticko-ekonometrická metoda, která se zabývá analýzou vztahů 

a souvislostí dat ve dvourozměrném prostoru. První rozměr tvoří časová veličina, 

druhým rozměrem jsou průřezová data jednotlivých objektů pozorování (Novák, 

2007).  

Panelová nebo také longitudinální data jsou obvykle shromažďována v průběhu 

delšího časového období, ve kterém nás zajímá chování nebo změny v chování 

zkoumaných objektů. Panelový soubor dat obsahuje opakované zjišťování 

stejných jednotek (jednotlivci, domácnosti, firmy), shromážděné v průběhu 

několika období (Verbeek, 2004). Soubor dat může zahrnovat jak veškeré 

jednotky (domácnosti, firmy, jednotlivce), tak jednotky náhodným způsobem 

vygenerované a dobře reprezentující veškeré jednotky. Nutnou podmínkou je 

skutečnost, že soubor jednotek se v čase nemění, tj. „vypadnuté“ jednotky se 

nenahrazují novými (Novák, 2007).  

Jednoduchý regresní model panelových dat lze zapsat následujícím způsobem 

(4.1): 

ittiit

´

it Xy   , (4.1) 

kde yit je vysvětlovaná proměnná, Xit je vektor vysvětlujících proměnných 

(regresorů), εit označuje reziduální složku modelu, i = 1…N jsou průřezové 

jednotky, t = 1…T označuje čas (datový tok v čase), α je celková konstanta 

modelu, β´ jsou parametry (koeficienty) reprezentující sklon proměnných, δi  jsou 

průřezové efekty a γt jsou časové (periodické) efekty.  

Jak uvádí Novák (2007), panelová data poskytují oproti prostým věcně 

prostorovým datům a datům v časových řadách několik nesporných výhod:  
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 získáme velké množství pozorování, nedostupné v konvenčních 

časových řadách, 

 lze testovat daleko komplikovanější hypotézy dynamiky a vzájemného 

chování, neboť panelová data obvykle nejsou, na rozdíl od typických 

dat v časových řadách, příliš agregovaná,  

 s využitím panelových dat můžeme dokonaleji analyzovat skryté, 

nepozorovatelné, náhodné skutečnosti ve struktuře vztahů mezi 

jednotkami. 

Lze nalézt i určité nevýhody práce s panelovými daty. V panelových regresích se 

například může objevit problém heteroskedasticity či autokorelace, problém 

průřezových korelací mezi jednotlivými subjekty v daných časových obdobích 

apod. (Kučerová, 2011).   

Panelové lineární modely lze rozlišovat podle několika hledisek, a to na statické 

a dynamické modely a na „within“ a „between“ modely (Baltagi, 2005). Modely 

„within“ primárně analyzují vazby uvnitř panelů, modely „between“ se zaměřují 

na vzájemné vazby mezi panely.   

Dva hlavní přístupy k analýze panelových dat jsou regresní analýza s fixními 

efekty a regresní analýza s náhodnými efekty. Efekty slouží k odstranění určité 

veličiny z panelových dat, která se liší mezi jednotlivými skupinami nebo v čase. 

Modely umožňují postihnout určitá specifika dílčí časové řady či země. Efekty δ, 

γ v modelech mohou být fixní, náhodné nebo žádné. Potom lze identifikovat 

základních 9 variant vztahů (Tabulka 12). 

 

Tabulka 12 Varianty panelového regresního modelu 

Model Průřezové efekty 

Časové efekty 

FIX / FIX FIX / NÁH FIX / ŽÁDNÉ 

NÁH / FIX NÁH / NÁH NÁH / ŽÁDNÉ 

ŽÁDNÉ / FIX ŽÁDNÉ / NÁH ŽÁDNÉ / ŽÁDNÉ 

Pramen: zpracování autora 

 

Při rozhodování o tom, zda použít fixní nebo náhodné efekty, je nutné zhodnotit, 

zda jsou jednotlivé veličiny náhodně vybrány z určité skupiny. Pokud tato 

podmínka není splněna, je třeba přistoupit k regresní analýze s fixními efekty 

(Dougherty, 2002). Kromě toho je možné otestovat panelová data pomocí 
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Hausmanova testu (Hausman, 1978), který testuje, zda odhad fixními 

a náhodnými efekty je výrazně odlišný.  

Model s fixními efekty je lineární regresní model, ve kterém se konstanta mění 

v průběhu jednotlivých jednotek (Verbeek, 2000). Fixní efekty jsou v čase 

konstantní. Tento model bývá často využívaný v případě panelů 

s makroekonomickými veličinami, kde je sledovaný menší počet subjektů za delší 

časové období.  

Model s náhodnými efekty předpokládá i specifickou náhodnou složku pro 

každou průřezovou jednotku. Tento model je typický pro panely 

s mikroekonomickými daty, kde je velký počet pozorovaných subjektů za kratší 

časové období. Používá se i v případě, kdy byl výběr pozorovaných jevů proveden 

náhodně (Lukáčik et al., 2010).  

Důležitým krokem ekonometrické analýzy je určení charakteru časových řad 

a zkoumání jejich stacionarity. Ta je vyžadována z důvodu, že jakákoliv 

proměnná, která se permanentně stochasticky odchyluje od své střední hodnoty, 

nemůže být v dlouhém období ovlivňována proměnnou, která se ke své střední 

hodnotě vrací. V takovém případě může být efekt pouze krátkodobý. Na 

skutečnost, že použití nestacionárních časových řad makroekonomických 

proměnných způsobuje závažné problémy v regresní analýze a ztrátu důležitých 

informací o dlouhodobé vazbě analyzovaných řad, poprvé poukázali Granger 

a Newbold (1974). Při práci s nestacionárními proměnnými se může jednat 

o zdánlivou regresi, tj. t-statistika se jeví jako významná a vysoký je i koeficient 

determinace, avšak výsledky nejsou ekonomicky významné a odhady metodou 

nejmenších čtverců jsou nekonzistentní. Z tohoto důvodu musí každé empirické 

analýze pracující s makroekonomickými daty předcházet testování stacionarity 

dat. Verbeek (2000) poukazuje na skutečnost, že panelové testy stacionarity mají 

vyšší vypovídací schopnost než výsledky testů stacionarity jednotlivých časových 

řad. V empirické literatuře existuje několik testů stacionarity panelových dat, mezi 

které patří například Levin, Lin a Chu test (Levin et al., 2002), který má větší sílu 

než provedení testů stacionarity jednorozměrných časových řad (Novák, 2007).  

Mezi základní předpoklady vhodně koncipovaného modelu patří také absence 

autokorelace. Nejznámějším a nejčastěji používaným testem autokorelace je 

Durbin-Watsonův test. Výpočet testovacího kritéria je založen na reziduích 

a testování jejich vzájemné nezávislosti. Rezidua nejsou autokorelovaná (tj. 

nejsou vzájemně lineárně závislá), je-li výsledná hodnota Durbin-Watsonova testu 

blízká číslu 2. Obvykle se používá pravidlo, že výsledek Durbin-Watsonova testu 

v rozmezí 2,2;8,1  znamená, že reziduální složky nejsou autokorelovaná. 
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Jakmile je model lineární regrese odhadnut, je nutné posoudit jeho celkovou 

významnost. K tomu je možné použít koeficient determinace (R
2
), který ukazuje, 

že to, co se příslušný model snaží vysvětlit, je variabilita vysvětlované proměnné 

kolem její průměrné hodnoty. Vhodnější je však použití upraveného koeficientu 

determinace R
2
, který brzdí nárůst hodnoty nekorigovaného koeficientu R

2 
po 

přidání dalšího regresoru (Wooldridge, 2006). 

Specifickou formu panelové regresní analýzy potom představuje probit model. Od 

klasického modelu lineární regrese se odlišuje tím, že vysvětlovaná proměnná yit 

je binárního typu, tj. nabývá hodnot 0 nebo 1. Předpokládáme, že Pi představuje 

pravděpodobnost, že yit = 1 (tj. 1 – Pi označuje pravděpodobnost, že yit = 0).  

Cílem je modelovat pravděpodobnost Pi, že vysvětlovaná hodnota bude nabývat 

hodnoty 1, specifikováním následujícího modelu (4.2): 

 it´

it XfP   , (4.2) 

kde Xit je vektor vysvětlujících proměnných (regresorů) a α a β´ jsou odhadované 

parametry. Vzhledem k nelineárním vlastnostem tohoto modelu není při odhadu 

koeficientů možné využít klasickou metodu nejmenších čtverců. Doporučuje se 

spíše využit metodu maximální věrohodnosti. Odhadnuté hodnoty regresních 

koeficientů pak maximalizují hodnotu vysvětlující proměnné (Verbeek, 2000).  

Jak jsme již uvedli v závěru kap. 4.1, pro empirickou analýzu využijeme jak 

panelovou regresní analýzu, tak i probit model. Panelová regresní analýza nám 

umožní určit, které faktory mají vliv na hodnotu vybraných poměrových 

ukazatelů likvidity, výstupem probit modelu bude zjištění, které faktory ovlivňují 

rozhodnutí banky stát se na mezibankovním trhu čistým věřitelem. 

4.2.2 Použitá data 

Pro stanovení determinantů likvidity využitím panelové regresní analýzy je 

soubor dat pro analýzu stejný, jako byl pro výpočet poměrových ukazatelů 

likvidity. Jedná se tedy o rozhodující část bankovních sektorů v zemích 

Visegrádské čtyřky za období let 2000 – 2011. Bližší údaje o souboru dat 

zachycuje Tabulka 4 a Příloha 1.  

Volíme model s fixními efekty, neboť není splněna podmínka náhodného výběru 

bank z určité skupiny. Pro volbu panelové regresní analýzy s fixními efekty 

svědčily i výsledky Hausmanova testu. 

Pro zvolený poměrový ukazatel likvidity budeme odhadovat rovnici (4.3): 

itiit

´

it XL   , (4.3) 
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kde Lit je zvolený poměrový ukazatel likvidity, definovaný v kap. 2.4.1, pro banku 

i v čase t, který závisí na vektoru vysvětlujících proměnných pro daný ukazatel 

pro banku i v čase t (Xit), kde jsou konstanty specifické pro banku i a čas t. α je 

konstanta celého regresního modelu, δi  jsou fixní efekty v i-tém pozorování (i-té 

bance), εit vyjadřuje reziduální složku v čase t a bance i. 

Obdobně jako posouzení likvidity podle velikost bank v kap. 3.3, také regresní 

analýzu nebudeme provádět pro všech šest definovaných poměrových ukazatelů 

likvidity, ale pouze pro tři vybrané, a sice L1, L4 a L6
10

. Ukazatel L1, tj. podíl 

likvidních aktiv na celkových aktivech, je standardním ukazatelem, který 

používají i regulátoři. Ukazatel L4, tj. podíl úvěrů na celkových aktivech, může 

zohlednit vývoj likvidity v návaznosti na změny v úvěrové aktivitě bank. Ukazatel 

L6, tj. podíl čisté mezibankovní pozice na celkových aktivech, podchycuje 

aktivitu bank na mezibankovním trhu, což je pro vývoj bankovní likvidity rovněž 

klíčové. Namísto vypočtených hodnot ukazatele L6 však budeme používat pouze 

dvě hodnoty této proměnné: 1 pro čisté věřitele a 0 pro čisté dlužníky – s využitím 

probit modelu tak budeme schopni určit, co determinuje rozhodnutí bank stát se 

na mezibankovním trhu čistým věřitelem.  

Je zcela zřejmé, že velice důležitým úkolem je optimálně naplnit vektor 

vysvětlujících proměnných. Při volbě proměnných, které budeme v rámci modelu 

testovat, jsme vycházeli primárně ze studií, citovaných v kap. 4.1. U každé 

proměnné jsme zvažovali, zda je její případné použití ekonomicky smysluplné pro 

skupinu Visegrádských zemí. Z tohoto důvodu jsme vyloučili proměnné, jako jsou 

násilné politické incidenty. Dále jsme zvažovali, které další proměnné, dosud 

netestované v empirických studiích, by mohly ovlivňovat likviditu bank. 

Limitujícím faktorem přitom byla dostupnost dat. Tabulka 13 přináší přesnou 

definici jednotlivých proměnných, spolu s uvedením zdroje dat.  

Uvažujeme čtyři faktory specifické pro každou banku (kapitálovou přiměřenost, 

podíl klasifikovaných úvěrů, rentabilitu kapitálu a velikost banky) a devět 

makroekonomických faktorů. V tabulce neuvádíme očekávaný vliv dané 

proměnné na likviditu bank, neboť z citovaných studií velice často vyplynulo, že 

vliv proměnných je v některých zemích kladný a v jiných záporný. 

Makroekonomická data jsme čerpali z Mezinárodní finanční statistiky 

Mezinárodního Měnového fondu (MMF), data o průměrných devizových 

                                                 
10 Ukazatele L2 (podíl likvidních aktiv na vkladech a ostatních krátkodobých zdrojích) a L3 (podíl 

likvidních aktiv na vkladech klientů) pro účely regresní analýzy nebudeme používat, neboť trend 

vývoje mají podobný jako ukazatel L1, avšak zejména některé polské a maďarské banky 

dosahovaly extrémních hodnot těchto ukazatelů, což by mohlo vést ke zkreslení výsledků. 

Z obdobných důvodů nebudeme při hledání determinantů likvidity pracovat ani s ukazatelem L5, 

tj. podílem úvěrů na vkladech klientů. 
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kurzech
11

 z databáze Oanda. Potřebná data specifická pro každou banku byla 

vypočítána z údajů zveřejněných ve výročních zprávách jednotlivých bank, 

případně z databáze BankScope. Deskriptivní statistika jednotlivých proměnných 

je prezentována v Příloze 8. 

 

Tabulka 13 Popis používaných proměnných 

Označ. Popis proměnné Zdroj 

L1 závislá proměnná: podíl likvidních aktiv na celkových aktivech výroč. 

zprávy 

L4 závislá proměnná: podíl úvěrů klientům na celkových aktivech výroč. 

zprávy 

L6 závislá proměnná: nabývá hodnoty 1 pro banky, které jsou na 

mezibankovním trhu čistým věřitelem, a 0 pro banky, které jsou 

čistým dlužníkem 

výroč. 

zprávy 

CAP kapitálová přiměřenost banky: podíl kapitálu na celkových 

pasivech 

výroč. 

zprávy 

NPL podíl klasifikovaných úvěrů (nestandardních, pochybných a 

ztrátových) na celkových úvěrech klientům  

výroč. 

zprávy 

ROE rentabilita kapitálu: podíl čistého zisku na kapitálu banky výroč. 

zprávy 

TOA velikost banky: logaritmus celkové bilanční sumy výroč. 

zprávy 

FIC dummy proměnná pro finanční krizi (1 v roce 2009, jinak 0 pro 

Českou republiku a Slovensko, 1 v roce 2008 a 2009, jinak 0 pro 

Polsko a Maďarsko) 

vlastní 

GDP tempo růstu hrubého domácího produktu: % změna objemu GDP MMF 

INF inflace: % změna indexu spotřebitelských cen MMF 

IRB úroková sazba z mezibankovních transakcí MMF 

IRL úroková sazba z úvěrů MMF 

IRM úroková marže: rozdíl mezi úrokovou sazbou z úvěrů a úrokovou 

sazbou z vkladů 

MMF 

MIR úroková sazba, používaná pro účely měnové politiky MMF 

UNE míra nezaměstnanosti MMF 

EUR devizový kurz CZK(HUF, PLN)/EUR (roční průměr) Oanda  

Pramen: zpracování autora 

 

                                                 
11 Z Tabulky 13 je patrné, že v rámci proměnné EUR nezohledňujeme vývoj devizového kurzu 

SKK/EUR. Důvodem je skutečnost, že od 1. ledna 2009 je na Slovensku oficiálním platidlem 

euro. Protože jsme chtěli posoudit, zda do roku 2008 měl vývoj devizového kurzu SKK/EUR 

nějaký vliv na likviditu slovenských bank, zkusili jsme rovnici 4.3 odhadnout pouze pro období let 

2000 – 2008. Devizový kurz však stejně nebyl statisticky významný, proto s ním dále nepracujeme 

a uvádíme výsledky pouze za celé analyzované období, tj. období let 2000 – 2011. 
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Před samotnou realizací panelové regresní analýzy je potřebné otestovat 

stacionaritu jednotlivých používaných časových řad. Za tímto účelem byl využit 

Levin, Lin, Chu test, který u všech časových řad prokázal, že jsou stacionární na 

svých hodnotách. Testy stationarity byly provedeny pro panely jednotlivých 

bankovních sektorů, pro něž budou odhadovány determinanty likvidity 

(Příloha 9). Vzhledem ke stacionaritě časových řad může být uskutečněna analýza 

panelových dat. 

Testovali jsme rovněž to, jakou variantu panelové regrese zvolit – zda s fixními či 

s náhodnými efekty. Aplikací Durbin-Wu-Hausmanova testu byla k analýze 

shromážděných panelových dat jednoznačně prokázána vhodnost použití 

panelového modelu s fixními efekty, přičemž průřezové efekty jsou fixní a časové 

efekty žádné.  

4.3 Výsledky odhadu determinantů likvidity 

S využitím ekonometrického softwaru EViews 7 jsme odhadli rovnici 4.3 pro 

každou zemi a pro ukazatele likvidity L1 a L4. Regresní rovnice, která je na 

začátku testování využita pro určení determinantů likvidity měřené ukazatelem 

L1, má tvar (4.4): 

 

 ititititititit GDPFICTOAROENPLCAPL 6543211   (4.4) 

 it12it11it10it9it8it7 UNEMIRIRMIRLIRBINF    

itiit13EUR   ,  

 

A pro určení faktoru, které ovlivňují likviditu bank měřenou ukazatelem L4, má 

testovaná rovnice tento tvar (4.5): 

 

 ititititititit GDPFICTOAROENPLCAPL 6543214   (4.5) 

 it12it11it10it9it8it7 UNEMIRIRMIRLIRBINF    

itiit13EUR   ,  

kde L1it a L4it jsou hodnoty příslušných poměrových ukazatelů likvidity pro 

banku i v čase t, které závisí na kapitálové přiměřenosti (CAP), kvalitě úvěrového 

portfolia banky (NPL), rentabilitě banky (ROE), velikosti banky (TOA), existenci 

finanční krize (FIC), tempu růstu hrubého domácího produktu (GDP), míře inflace 

(INF), úrokové sazbě na mezibankovní transakce (IRB), úrokové sazbě z úvěrů 

(IRL), úrokové marži (IRM), úrokové sazbě používané pro účely měnové politiky 

(MIR), míře nezaměstnanosti (UNE) a vývoji devizového kurzu (EUR), kde jsou 

konstanty specifické pro banku i a čas t. α je konstanta celého regresního modelu, 
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δi  jsou fixní efekty v i-tém pozorování (i-té bance), εit vyjadřuje reziduální složku 

v čase t a bance i. 

Pro ukazatel likvidity L6 jsme potom odhadovali rovnici 4.2, která má následující 

výchozí tvar (4.6): 

 

 it6it5it4it3it2it1it GDPFICTOAROENPLCAP(fP   (4.6) 

 itititititit UNEMIRIRMIRLIRBINF 121110987    

)LLEUR ititit 41 151413   ,  

kde L6it nabývá hodnoty 1 u banky, která je v daném roce čistým věřitelem na 

mezibankovním trhu, a hodnoty 0 pro banku, která je v daném roce na 

mezibankovním trhu čistým dlužníkem. Pravděpodobnost, že banka bude na 

mezibankovním trhu čistým věřitelem, je ovlivněna uvedenými vysvětlujícími 

proměnnými, k nimž přidáváme i hodnoty poměrových ukazatelů L1 a L4. α je 

opět konstanta, β jsou odhadované parametry.  

V rámci jednotlivých modelů byly provedeny diagnostické testy reziduálních 

složek, ke klíčovým lze zařadit testy normality, multikolinearity a autokorelace. 

Normalita byla testována pomocí Jarque-Berova testu, multikolinearita pomocí 

korelační matice (Přílohy 10 – 13), pro ověření autokorelace jsme využili Durbin-

Watson test. 

Nejprve jsme vždy testovali všechny proměnné, které by mohly ovlivňovat 

vysvětlovanou proměnnou. K redukci počtu vysvětlujících proměnných jsme 

použili výsledky diagnostických testů určujících nadbytečnost ukazatelů, dále 

bylo přihlíženo k informačním kritériím, mezi které patří Akaike kritérium, 

Schwarz kritérium a Hannan-Quinn kritérium. Přihlíželi jsme i k hodnotám míry 

korelace a statistické významnosti jednotlivých proměnných. Naším cílem bylo 

nalézt regresní model s vysokou hodnotou upraveného koeficientu determinace, 

v němž všechny zahrnuté proměnné budou statisticky významné. Výsledky 

jednotlivých variant finálních modelů prezentujeme v následujících 

podkapitolách.  

4.3.1 Determinanty likvidity měřené ukazatelem L1 

Tabulka 14 zachycuje výsledky nejlepšího regresního modelu pro odhad 

determinantů ukazatele L1 českých bank. Vypovídací schopnost modelu je 

poměrně vysoká. Podíl likvidních aktiv na celkových aktivech je v České 

republice determinován vývojem kapitálové přiměřenosti, rentability kapitálu 

a devizového kurzu.  
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Statisticky signifikantní pozitivní vliv kapitálové přiměřenosti je konzistentní 

s předpokladem, že kapitálově dostatečně vybavená banka by měla být rovněž 

likvidní, a se závěry studií Berger a Bouwman (2009), Bunda a Desquilbet (2008), 

Dinger (2009) či Munteanu (2012). 

 

Tabulka 14 Determinanty ukazatele L1 v České republice 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α 46,2209* 8,91577 

CAP 0,23344** 0,09455 

EUR 2,76154* 0,28814 

ROE -0,19959** 0,09296 

Upravený R2 0,746227 

Durbin-Watson test 1,761493 

Počet pozorování 167 

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: *, **, *** označuje signifikantní koeficient na hladině významnosti 1 %, 

5 %, resp. 10 %. 

 

Kladné znaménko u koeficientu pro vývoj devizového kurzu CZK/EUR 

signalizuje, že depreciace české koruny vede na hladině významnosti 1 % 

k vyššímu podílu likvidních aktiv na celkových aktivech. To je možné patrně 

vysvětlit vývojem na mezibankovním trhu: protože je jako celek český bankovní 

sektor na mezibankovním trhu v pozici čistého věřitele, je evidentní, že určitá část 

z mezibankovních úvěrů musí být poskytována do zahraničí. Se znehodnocením 

domácí měny výnosnost takových transakcí roste, proto znehodnocení české 

koruny může motivovat banky k tomu, aby ve větším rozsahu poskytovaly úvěry 

zahraničním bankám, čímž dochází k nárůstu jedné ze složek likvidních aktiv 

a tím i likvidity bank.    

Statisticky významný (na hladině významnosti 5 %) je i vliv rentability kapitálu, 

záporné znaménko regresního koeficientu je zcela v souladu se standardní 

finanční teorií, která zdůrazňuje inverzní vztah mezi likviditou a rentabilitou, a se 

závěry studie Grant (2012).  

Ukazatel L1 je v případě Maďarska ovlivňován rovněž třemi faktory, a to 

kapitálovou přiměřeností banky v předchozím období, tempem růstu hrubého 

domácího produktu, zpožděného o dvě období, a velikostí banky. Vypovídací 

schopnost modelu je velice vysoká (Tabulka 15).  
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Vztah mezi kapitálovou přiměřeností a likviditou bank je v maďarském 

bankovním sektoru zcela opačný, než byl prokázán u českých bank. Záporné 

znaménko regresního koeficientu naznačuje, že banky, které měly v předchozím 

období nižší úroveň kapitálové přiměřenosti, se zaměřují daleko víc na řízení 

rizika likvidity a udržují vyšší podíl likvidních aktiv. Toto obezřetné chování bank 

nasvědčuje tomu, že stejně jako v případě studie Berger a Bouwman (2009), 

i v maďarském sektoru platí spíše hypotéza finanční nestability a vytěsnění.  

 

Tabulka 15 Determinanty ukazatele L1 v Maďarsku 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α 145,5259* 19,4115 

CAP (-1) -0,57845* 0,14492 

GDP (-2) -0,39548*** 0,22853 

TOA -8,39548* 1,51335 

Upravený R2 0,916485 

Durbin-Watson test 1,839492 

Počet pozorování 197 

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: *, **, *** označuje signifikantní koeficient na hladině významnosti 1 %, 

5 %, resp. 10 %. 

 

Negativní znaménko u regresního koeficientu tempa růstu hrubého domácího 

produktu signalizuje, že banky drží menší množství likvidních aktiv v obdobích 

silného ekonomického růstu (stejně jako prokázali Aspachs et al., 2005; Dinger, 

2009; Grant, 2012 a Moore, 2010). Tento vliv je však statisticky významný až se 

zpožděním o dva roky. Jak uvádí Berger a Bouwman (2009), zpoždění proměnné 

má své opodstatnění, neboť taková proměnná potom pravděpodobně více odráží 

dřívější rozhodnutí. V období oživení se tedy banky patrně soustředí na 

poskytování ziskových úvěrů, což v následujících letech vede k jejich nižší 

likviditě. Naopak v období recese jsou banky obezřetnější a raději se orientují na 

méně rizikové transakce na mezibankovním trhu či investice do státních cenných 

papírů, což následně zvyšuje jejich likviditu. 

Podle údajů v tabulce je patrné, že malé maďarské banky jsou likvidnější než 

velké. To je zcela v souladu s hypotézou „too big to fail“, s našimi závěry, 

vyplývajícími z analýzy podílu likvidních aktiv na celkových aktivech podle 

skupin bank (kap. 3.3.2) i se závěry studií Dinger (2009), Grant (2012) 

a Lucchetta (2007). 
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Ostatní proměnné, jako např. podíl klasifikovaných úvěrů, rentabilita banky, 

existence finanční krize, veškeré úrokové sazby (z úvěrů, na mezibankovní 

transakce i pro účely měnové politiky) i úroková marže, míra inflace 

a nezaměstnanosti nemají statisticky významný vliv na likviditu bank 

v Maďarsku.  

Determinanty podílu likvidních aktiv na celkových aktivech pro polské banky 

jsou prezentovány v Tabulce 16. Opět jsme nejprve testovali veškeré vysvětlující 

proměnné, abychom postupně s využitím informačních kritérií jejich počet 

zredukovali až k finálnímu modelu, který má poměrně dobrou vypovídací 

schopnost a všechny čtyři proměnné jsou statisticky významné – kapitálová 

přiměřenost na hladině významnosti 5 %, existence finanční krize, tempo růstu 

hrubého domácího produktu, zpožděné o dva roky, a velikost banky na hladině 

významnosti 1 %.  

 

Tabulka 16 Determinanty ukazatele L1 v Polsku 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α 77,5141* 17,6526 

CAP -0,53381** 0,26802 

FIC -7,46888* 2,39099 

GDP (-2) 1,70399* 0,55310 

TOA -5,70903* 1,76786 

Upravený R2 0,668959 

Durbin-Watson test 1,728812 

Počet pozorování 258 

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: *, **, *** označuje signifikantní koeficient na hladině významnosti 1 %, 

5 %, resp. 10 %. 

 

Vazba mezi kapitálovou přiměřeností a likviditou bank je prakticky stejná jako 

u maďarských bank, avšak v případě Polska bez časového zpoždění. Polské banky 

reagují na nízkou kapitálovou přiměřenost obezřetně hned v daném roce a udržují 

daleko vyšší polštář likvidních aktiv. V polském i v maďarském bankovním 

sektoru tedy platí spíše hypotéza finanční nestability a vytěsnění. Dopad velikosti 

banky na její likviditu je potom naprosto stejný jako u Maďarska: likvidita klesá 

s velikostí banky. 
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Negativní vliv finanční krize na likviditu bank byl diskutován v kap. 4.1 a je zcela 

v souladu se závěry studií Bunda a Desquilbet (2008) a Moore (2010). Kladné 

znaménko regresního koeficientu pro tempo růstu hrubého domácího produktu, 

zpožděného o dva roky, ukazuje na procyklický vztah vývoje hospodářského 

cyklu a likvidity bank, což je zcela naopak než v případě Maďarska. Jak uvádí 

Fielding a Shortland (2005), v průběhu fází oživení se podniky, které dosahují 

vyšších zisků, a domácnosti, které mají vyšší příjmy, rozhodují spoléhat se spíše 

na vnitřní zdroje financování a snižují tak své externí zadlužení. Dva roky poté 

tedy banky mají více likvidních aktiv. Ve fázi recese naopak podniky 

i domácnosti nemají takový dostatek vlastních zdrojů financování, dochází tedy 

k růstu jejich poptávky po úvěrech. Uspokojením této vyšší poptávky bankám 

klesá množství držených likvidních aktiv. Zpožděné hodnoty opět ukazují na to, 

že jde spíše o důsledek předchozích rozhodnutí, navíc pro domácnosti i podniky 

potřebují určitý čas na to, aby naakumulovaly (případně vyčerpaly) své příjmy 

a zisky, a trvá tak určitý čas, než se vše projeví v úrovni likvidity bank. 

Podíl likvidních aktiv na celkových aktivech je na Slovensku determinován čtyřmi 

proměnnými: kapitálovou přiměřeností bank, zpožděnou o jeden rok (na hladině 

významnosti 10 %), úrokovou sazbou z úvěrů (na hladině významnosti 1 %), 

rentabilitou kapitálu (na hladině významnosti 1 %) a mírou nezaměstnanosti (opět 

na hladině významnosti 1 %). Vypovídací schopnost modelu je horší než 

v případě ostatních zemí, avšak stále je poměrně dobrá (Tabulka 17). 

 

Tabulka 17 Determinanty ukazatele L1 na Slovensku 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α 34,2360* 5,07504 

CAP (-1) -0,69324*** 0,36661 

IRL 2,91060* 0,41312 

ROE -0,17834* 0,06473 

UNE -1,56571* 0,32667 

Upravený R2 0,541637 

Durbin-Watson test 1,940998 

Počet pozorování 119 

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: *, **, *** označuje signifikantní koeficient na hladině významnosti 1 %, 

5 %, resp. 10 %. 
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Vazba mezi likviditou a kapitálovou přiměřeností je zcela shodná jako v případě 

Maďarska: také slovenské banky s jednoletým zpožděním reagují na zhoršení 

kapitálové přiměřenosti daleko obezřetnějším řízením likvidity a udržováním 

vyššího polštáře likvidních aktiv. Na Slovensku tedy také můžeme mluvit 

o hypotéze finanční nestability a vytěsnění.  

Likvidita bank je pozitivně ovlivněna úrokovou sazbou z úvěrů. Tento vliv se 

může zdát překvapivý, avšak je konzistentní s problémem credit crunch a credit 

rationing. Zvýšení úrokové sazby je totiž spojeno s 2 efekty: s přímým efektem 

a s nepřímým efektem (efektem nepříznivého výběru). Přímý efekt působí tak, že 

zvýšení úrokové sazby bance přinese vyšší úrokové výnosy a tím i vyšší zisk. 

Efekt nepříznivého výběru má však na zisk banky zcela opačný dopad. 

V podmínkách trhu s asymetrickými informacemi banka není schopna rozlišit 

přesnou míru rizika jednotlivých dlužníků. Pokud dojde k růstu úrokové sazby, 

může se velmi výrazně změnit kvalita dlužníků. Žadatelé o úvěr na málo rizikové, 

avšak současně málo výnosné projekty, opouští úvěrový trh a hledají alternativní, 

levnější formy financování svých projektů. Naopak vysoce rizikoví dlužníci 

o úvěr žádají i nadále. Změna ve struktuře dlužníků se projeví ve změně kvality 

úvěrového portfolia. Vyšší podíl více rizikových dlužníků zvyšuje riziko 

nesplácení úvěrů, které se následně může projevit poklesem zisku banky (Vodová, 

2009). To je důvod, proč v některých případech vyšší úroková sazba nemusí 

motivovat banky k vyšší úvěrové aktivitě – pokud nárůst úrokové sazby z úvěrů 

budou vnímat jako signál vyššího úvěrového rizika, může je to naopak motivovat 

k omezení úvěrové činnosti a preferování držby likvidních aktiv, což je patrně 

případ slovenských bank. Ke stejnému závěru došli i Bunda a Desquilbet (2008).  

Stejně jako v případě českých bank, i na Slovensku byl prokázán statisticky 

významný inverzní vztah mezi likviditou a rentabilitou banky.  

Faktorem, který v ostatních zemích nebyl statisticky významný, je míra 

nezaměstnanosti. Vliv této proměnné je v souladu se závěry studie Rauch et al. 

(2011), kdy míra nezaměstnanosti je spojena s poptávkou po úvěrech a může 

sloužit jako proměnná, která vyjadřuje celkovou kondici ekonomiky. Negativní 

vliv míry nezaměstnanosti na úroveň likvidity bank znamená, že čím zdravější je 

ekonomika (tj. čím nižší je míra nezaměstnanosti), tím více likvidních aktiv banky 

drží.  

4.3.2 Determinanty likvidity měřené ukazatelem L4 

Tabulka 18 zachycuje výsledky nejlepšího regresního modelu pro odhad faktorů 

ovlivňujících vývoj ukazatele L4 českých bank. Vypovídací schopnost modelu je 

poměrně vysoká. Podíl úvěrů na celkových aktivech je v České republice 

determinován velikostí banky a vývojem kapitálové přiměřenosti, klasifikovaných 
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úvěrů, rentability kapitálu, zpožděné o dvě období, a devizového kurzu. Protože 

ukazatel L4 vypovídá o tom, jaká část aktiv je vázána v nelikvidních úvěrech, 

platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím méně likvidní je daná banka. 

Při interpretaci získaných výsledků musíme tedy mít na paměti, že kladné 

znaménko regresního koeficientu znamená negativní dopad dané proměnné na 

likviditu banky, a naopak, záporné znaménko regresního koeficientu signalizuje 

pozitivní vliv dané proměnné na likviditu banky.  

Pozitivní vliv kapitálové přiměřenosti na likviditu banky je konzistentní 

s hypotézou absorpce rizika, která zdůrazňuje roli bank v transformaci rizika a to, 

že vyšší kapitál zlepšuje schopnost banky absorbovat riziko a tím zlepšuje i její 

likviditu. Jde o stejný závěr, ke kterému jsme dospěli při analýze determinantů 

likvidity měřené ukazatelem L1 (kap. 4.3.1), a který učinili Berger a Bouwman 

(2009), Bunda a Desquilbet (2008), Dinger (2009) či Munteanu (2012). 

 

Tabulka 18 Determinanty ukazatele L4 v České republice 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α 240,627* 58,4428 

CAP -0,57282* 0,15979 

NPL -0,74412* 0,21766 

ROE (-2) 0,23798* 0,08931 

TOA -7,80602** 3,78591 

EUR -3,21142* 0,61843 

Upravený R2 0,766591 

Durbin-Watson test 1,860734 

Počet pozorování 129 

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: *, **, *** označuje signifikantní koeficient na hladině významnosti 1 %, 

5 %, resp. 10 %. 

 

Stejně tak se nám potvrdil vliv vývoje devizového kurzu koruny na likviditu bank: 

na hladině významnosti 1 % vede depreciace české koruny k vyšší likviditě 

banky. Jak již bylo vysvětleno v kap. 4.3.1, jde patrně o důsledek toho, že 

znehodnocení české koruny motivuje české banky k většímu rozsahu transakcí na 

mezibankovním trhu, což se projeví vyšším objemem pohledávek vůči bankám 

a tím i vyšší likviditou. Velice podobná je i zjištěná vazba mezi likviditou 

a rentabilitou kapitálu, pouze v případě ukazatele L4 je negativní dopad rentability 

na likviditu zpožděn o dva roky.  
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Další dvě proměnné – klasifikované úvěry a velikost banky – u ukazatele L1 

nebyly statisticky významné. S růstem podílu klasifikovaných úvěrů na celkových 

úvěrech banky zvyšují svou likviditu. To je signálem obezřetného přístupu bank, 

kdy s vyšším úvěrovým rizikem dbají více na udržování adekvátní úrovně 

likvidity.  

Znaménko u posledního regresního koeficientu se zdá být v rozporu se závěry 

všech citovaných studií: zdá se, že likvidita roste s velikostí banky. Tady je však 

zapotřebí si uvědomit specifičnost ukazatele L4 a spíše vyzdvihnout to, že 

ukazatel vypovídá nejenom o likviditě banky, ale i o její úvěrové aktivitě. 

Výsledek je potom možné interpretovat i tak, že s poklesem celkových aktiv 

banky o 7,81 % banka zvyšuje svou úvěrovou aktivitu o 1 %. Takový závěr je pak 

zcela v souladu s průměrnými hodnotami ukazatele L4 pro skupiny bank, kdy 

jsme zjistili, že nejochotněji úvěrují právě malé a střední banky (kap. 3.3.1), kdy 

u malých bank vyšší úvěrová činnost neohrožuje jejich likviditu.  

Ukazatel L4 je v případě Maďarska ovlivňován třemi faktory, a to kapitálovou 

přiměřeností banky, vývojem devizového kurzu HUF/EUR a mírou 

nezaměstnanosti. Vypovídací schopnost modelu je vysoká (Tabulka 19).  

Z uvedených proměnných byla pouze jedna z nich statisticky významná i pro 

ukazatel L1, a sice kapitálová přiměřenost, avšak s opačným vlivem. Pokud 

měříme likviditu bank ukazatelem L4, dojdeme k výsledkům, které podporují 

spíše platnost hypotézy absorpce rizika, tj. banky s dobrou kapitálovou 

přiměřeností mají i dobrou likviditu. Takové zjištění je v souladu se závěry pro 

český bankovní sektor a se závěry studií Berger a Bouwman (2009), Bunda 

a Desquilbet (2008), Dinger (2009) či Munteanu (2012). 

 

Tabulka 19 Determinanty ukazatele L4 v Maďarsku 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α 109,3134* 20,6998 

CAP -0,68177* 0,08367 

EUR -0,20434** 0,09494 

UNE 1,48401** 0,66012 

Upravený R2 0,832594 

Durbin-Watson test 1,843006 

Počet pozorování 271 

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: *, **, *** označuje signifikantní koeficient na hladině významnosti 1 %, 

5 %, resp. 10 %. 



4 Determinanty likvidity bank v zemích Visegrádské čtyřky 
 

84 

 

Stejně jako v České republice, také u maďarských bank roste jejich likvidita 

s depreciací domácí měny. V případě Maďarska ale bude vysvětlení patrně jiné: 

jak bylo uvedeno v kap. 3.2.1, velký podíl na celkovém objemu poskytnutých 

úvěrů (zhruba jedna třetina úvěrů nefinančním podnikům a dvě třetiny úvěrů 

domácnostem) mají úvěry poskytnuté v cizích měnách. S depreciací maďarského 

forintu je pro domácí dlužníky splácení cizoměnových úvěrů daleko náročnější, 

proto omezují svou poptávku po dalších úvěrech. Nižší úvěrová aktivita se potom 

projeví vyšší likviditou maďarských bank. 

Posledním statisticky významným faktorem je míra nezaměstnanosti. S rostoucí 

mírou nezaměstnanosti stoupá poptávka po úvěrech a její uspokojování bankami 

se nutně musí projevit poklesem bankovní likvidity. Ostatní testované proměnné 

nebyly v případě Maďarska statisticky významné.  

Determinanty podílu úvěrů na celkových aktivech pro polské banky jsou 

prezentovány v Tabulce 20. Opět jsme nejprve testovali veškeré vysvětlující 

proměnné, abychom postupně s využitím informačních kritérií jejich počet 

zredukovali až k finálnímu modelu, který má poměrně dobrou vypovídací 

schopnost a všechny čtyři proměnné jsou statisticky významné – kapitálová 

přiměřenost na hladině významnosti 5 %, úroková marže na hladině významnosti 

10 %, podíl klasifikovaných úvěrů, zpožděný o dva roky, na hladině významnosti 

5 % a velikost banky na hladině významnosti 1 %. 

 

Tabulka 20 Determinanty ukazatele L4 v Polsku 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α -25,5821 17,6765 

CAP 0,53717** 0,23403 

IRM 1,04975*** 0,62818 

NPL (-2) -0,18231** 0,09233 

TOA 7,84335* 1,88526 

Upravený R2 0,804507 

Durbin-Watson test 2,046988 

Počet pozorování 247 

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: *, **, *** označuje signifikantní koeficient na hladině významnosti 1 %, 

5 %, resp. 10 %. 
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U dvou proměnných (velikost banky a její kapitálová přiměřenost) byl prokázán 

stejný vliv jako v případě likvidity měřené ukazatelem L1. Vazba mezi velikostí 

banky a její likviditou je jednoznačná a je plně v souladu i se závěry z kap. 3.3.3: 

velké polské banky poměrně ochotně úvěrují, což má však za následek jejich nižší 

likviditu. Ke stejným závěrům dospěli i Dinger (2009), Grant (2012) či Lucchetta 

(2007). Znaménko regresního koeficientu u kapitálové přiměřenosti potom 

podporuje platnost hypotézy finanční nestability a vytěsnění, kdy banky s vyšší 

kapitálovou přiměřeností méně pečlivě monitorují dlužníky a nejsou tak obezřetné 

při poskytování úvěrů, což se pak negativně projeví na jejich likviditě.  

Nárůst úrokové marže znamená pro banky vyšší zisky z úvěrové aktivity. Banky 

proto ochotněji úvěrují a tím pádem klesá jejich likvidita. Stejně jako ve studii 

Aspachs et al. (2005), vztah mezi bankovní likviditou a úrokovou marží je 

v Polsku inverzní.   

Poslední statisticky významnou proměnnou je v polském bankovním sektoru 

kvalita úvěrového portfolia, měřená podílem klasifikovaných úvěrů na celkových 

úvěrech. Stejně jako v případě českých bank, také polské banky reagují na 

zhoršení kvality úvěrového portfolia omezením úvěrové aktivity a držbou vyššího 

množství likvidních aktiv, avšak až s dvouletým zpožděním.  

Podíl úvěrů na celkových aktivech je na Slovensku determinován pěti 

proměnnými: kapitálovou přiměřeností bank (na hladině významnosti 1 %), 

tempem růstu hrubého domácího produktu, zpožděného o jeden rok (na hladině 

významnosti 1 %), úrokovou marží (na hladině významnosti 1 %), podílem 

klasifikovaných úvěrů, zpožděným o dva roky (na hladině významnosti 10 %) a 

mírou nezaměstnanosti (na hladině významnosti 1 %). Vypovídací schopnost 

modelu je velmi dobrá (Tabulka 21). 

Z pěti proměnných byly dvě statisticky významné i v případě předchozího modelu 

pro slovenské banky, a sice kapitálová přiměřenost a míra nezaměstnanosti. Vliv 

kapitálové přiměřenosti zůstává stejný a potvrzuje platnost hypotézy finanční 

nestability a vytěsnění: banky s vyšší kapitálovou přiměřeností ochotněji 

poskytují úvěry, což má negativní dopad na jejich likviditu.  

Vliv míry nezaměstnanosti je však zcela opačný: znaménko regresního 

koeficientu signalizuje, že s růstem míry nezaměstnanosti banky poskytují méně 

úvěrů, v důsledku čehož jsou likvidnější. Takové chování je patrně signálem 

jejich obezřetnosti, neboť s rostoucí mírou nezaměstnanosti lze očekávat zhoršení 

finanční situace dlužníků a tím i ohrožení jejich schopnosti splácet čerpané úvěry. 

Je to v souladu nejen se závěry Munteanu (2012), ale i s vlivem dalšího faktoru: 

podílu klasifikovaných úvěrů. Slovenské banky reagují na horší kvalitu úvěrového 
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portfolia omezením úvěrové aktivity, což potom vede k jejich vyšší likviditě. 

Stejně jako v případě polských bank je ale jejich reakce zpožděná o dva roky. 

 

Tabulka 21 Determinanty ukazatele L4 na Slovensku 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α 90,3900* 6,52797 

CAP 1,18825* 0,31887 

GDP (-1) -1,01415* 0,27598 

IRM -5,95185* 0,88808 

NPL (-2) -0,2419*** 0,13774 

UNE -2,01276* 0,39837 

Upravený R2 0,813069 

Durbin-Watson test 1,847315 

Počet pozorování 98 

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: *, **, *** označuje signifikantní koeficient na hladině významnosti 1 %, 

5 %, resp. 10 %. 

  

Vztah mezi vývojem hospodářského cyklu a úvěrovou aktivitou bank je inverzní, 

tj. likvidita bank se chová procyklicky. Ve fázi recese roste poptávka po úvěrech 

podniků a domácností, jejímž uspokojováním bankám klesá likvidita. Naproti 

tomu ve fázi oživení podniky i domácnosti mají dostatečné vlastní zdroje 

financování (zisky a příjmy), chtějí proto snížit své externí zadlužení. Splácení 

v minulosti čerpaných úvěrů vede k růstu likvidity bank. K tomu všemu dochází 

s jednoletým zpožděním, což je čas potřebný na akumulaci či vyčerpání příjmů 

a zisků a projevení dopadu na likviditu banky. Ke stejnému závěru, avšak 

s dvouletým zpožděním, jsme dospěli i v případě likvidity polských bank, 

měřených ukazatelem L1 (kap. 4.3.1).  

Na úvěrovou aktivitu slovenských bank (a tím i na jejich likviditu) má vliv i vývoj 

úrokové marže. Jde však o zcela opačný efekt než v případě polského bankovního 

sektoru. Úroková marže měří ziskovost úvěrové aktivity, současně ale vyšší 

úroková marže může odrážet i vyšší míru rizika. Vzhledem k tomu, že již 

v případě likvidity měřené ukazatelem L1 se u slovenských bank ukázalo, že 

zvyšování úrokové sazby z úvěrů nevede k vyšší úvěrové aktivitě, znaménko 

regresního koeficientu u úrokové marže není vůbec překvapující a je taktéž 

v souladu s problémem credit crunch a credit rationing. Jak nárůst úrokové sazby 

z úvěrů, tak i nárůst úrokové marže tedy slovenské banky evidentně vnímají jako 
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signál vyššího úvěrového rizika a nejsou tedy ochotny poskytovat úvěry. Preferují 

tedy držbu státních cenných papírů nebo transakce na mezibankovním trhu, 

v důsledku čehož roste jejich likvidita.  

4.3.3 Determinanty chování bank na mezibankovním trhu 

Cílem této podkapitoly je určit, kterými faktory je nejvíce determinována pozice 

bank na mezibankovním trhu. Tu jsme doposud ohodnocovali prostřednictvím 

ukazatele L6, tj. podílu čisté mezibankovní pozice na celkových aktivech. Jak již 

bylo uvedeno na počátku kap. 4.3, pro účely panelové regresní analýzy nebudeme 

používat získané hodnoty ukazatele L6, ale pouze dvě hodnoty této proměnné: 

1 pro čisté věřitele a 0 pro čisté dlužníky. Budeme tak schopni určit, co 

determinuje rozhodnutí bank stát se na mezibankovním trhu čistým věřitelem. 

Nemůžeme tedy využít klasickou panelovou regresní analýzu, ale probit model. 

Stejným způsobem postupovala i Lucchetta (2007), když hledala faktory, které 

v Evropě odlišují banky v pozici čistých dlužníků od bank v pozici čistých 

věřitelů. Do souboru vysvětlujících proměnných navíc doplňujeme dvě další, a to 

hodnoty ukazatelů L1 a L4.  

Pro každou zemi odhadneme rovnici 4.6. I zde budeme nejprve testovat veškeré 

možné vysvětlující proměnné, abychom postupně s využitím informačních kritérií 

a zohledněním výsledků testů multikolinearity počet proměnných zredukovali až 

k finálnímu modelu s dobrou vypovídací schopností a proměnnými, které jsou 

statisticky významné. Výsledky těchto finálních modelů prezentujeme 

v následujícím textu.  

 

Tabulka 22 Determinanty čistých věřitelů na mezibankovním trhu v České 

republice 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α -11,6749* 2,16505 

CAP 0,08825* 0,02839 

FIC -1,68957*** 0,89758 

GDP 0,18121** 0,09103 

L1 0,08878* 0,01558 

Pseudo (McFadden) R2 0,425041 

Počet pozorování 167 

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: *, **, *** označuje signifikantní koeficient na hladině významnosti 1 %, 

5 %, resp. 10 %. 
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Jak je patrné z Tabulky 22, v pozici čistých věřitelů jsou v České republice spíše 

banky s vyšší likviditou a vyšší kapitálovou přiměřeností (obojí na hladině 

významnosti 1 %). Jejich rozhodování poskytovat na mezibankovním trhu úvěry 

ostatním bankám je ovlivněno i vývojem tempa růstu hrubého domácího produktu 

(na hladině významnosti 5 %) a projevy finanční krize v českém bankovním 

sektoru (na hladině významnosti 10 %).  

Čistí věřitelé udržují v České republice vyšší podíl likvidních aktiv na celkových 

aktivech (ukazatel L1) než čistí dlužníci, neboli, s vyšší likviditou banky je 

pravděpodobnější, že bude na mezibankovním trhu čistým věřitelem. Výsledek 

není nikterak překvapivý: jednak pohledávky za bankami představují významnou 

část likvidních aktiv, čímž samy o sobě zvyšují likviditu banky, jednak jsme 

k tomuto zjištění dospěli již porovnáním hodnot ukazatele L1 pro čisté dlužníky 

a čisté věřitele v kap. 3.2.6. Pouze se nám tedy potvrdilo, že tento rozdíl je 

i statisticky významný.  

Pravděpodobnost, že banka bude na mezibankovním trhu spíše čistým věřitelem, 

roste i s růstem kapitálové přiměřenosti banky. Opět se nejedná o nijak 

překvapivé zjištění: jak vyplývá i z kap. 4.3.1 a 4.3.2, banky s vyšší kapitálovou 

přiměřeností mají v České republice vyšší likviditu a více likvidní banky 

pravděpodobněji poskytují více úvěrů ostatním bankám na mezibankovním trhu. 

Opět je tedy potvrzena platnost hypotézy absorpce rizika. 

Pravděpodobnost, že banka bude na mezibankovním trhu čistým věřitelem, 

v případě českých bank klesá v období finanční krize. To je jednoznačným 

důkazem toho, že minimálně některé z českých bank přistoupily v reakci na 

finanční krizi ke strategii hromadění likvidity, tj. ke zkracování doby splatnosti 

úvěrů poskytovaných na mezibankovním trhu, případně k omezení objemu těchto 

úvěrů.  

V souladu s tím je i hodnota znaménka regresního koeficientu u poslední 

proměnné – s vyšším tempem růstu hrubého domácího produktu roste 

i pravděpodobnost, že banky budou v pozici čistých věřitelů. Ve fázi recese jsou 

banky patrně opatrnější a preferují spíše držbu ostatních forem likvidních aktiv, 

jako jsou prostředky investované do státních cenných papírů či uložených do 

centrální banky. Naopak v době oživení vnímají úvěrové riziko ostatních bank 

jako nižší, proto roste jejich ochota poskytovat úvěry na mezibankovním trhu.  

Determinanty čistých věřitelů na mezibankovním trhu pro maďarské banky jsou 

prezentovány v Tabulce 23. Statisticky významné jsou čtyři proměnné, z toho 

jedna na hladině významnosti 5 % (úroková sazba na mezibankovní transakce) 

a tři na hladině významnosti 1 % (úroková marže, ukazatel L4 a míra 

nezaměstnanosti). 
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Tabulka 23 Determinanty čistých věřitelů na mezibankovním trhu v Maďarsku 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α 3,42015* 1,29668 

IRB -0,27497** 0,10920 

IRM 0,25205* 0,09363 

L4 -0,02713* 0,00383 

UNE -0,36643* 0,10975 

Pseudo (McFadden) R2 0,232571 

Počet pozorování 260 

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: *, **, *** označuje signifikantní koeficient na hladině významnosti 1 %, 

5 %, resp. 10 %. 

 

Chování maďarských bank na mezibankovním trhu ovlivňuje úroková sazba pro 

mezibankovní transakce a úroková marže. V případě úrokové sazby na 

mezibankovní transakce jsme však dospěli k opačným závěrům než Lucchetta 

(2007): s růstem mezibankovní úrokové sazby se motivace maďarských bank 

poskytovat úvěry ostatním bankám snižuje, tj. klesá pravděpodobnost toho, že 

budou na mezibankovním trhu v pozici čistých věřitelů. Maďarské banky 

jednoznačně vnímají vyšší úrokovou sazbu jako signál vyššího úvěrového rizika. 

I když by tedy při vyšších úrokových sazbách mohly potenciálně dosahovat 

vyšších výnosů, nejsou ochotné do takových transakcí vstupovat, protože si 

uvědomují pravděpodobnost zhoršení kvality úvěrového portfolia a dopad tohoto 

zhoršení na rentabilitu banky. Místo toho se tedy raději soustředí na další položky 

likvidních aktiv, zejména na držbu státních cenných papírů. Takové chování je 

plně v souladu s problémem credit crunch a credit rationing. Jak je patrné z kap. 

4.3.1 a 4.3.2, stejným způsobem se k nebankovním dlužníkům chovají i slovenské 

banky. 

Výše uvedený závěr, tedy že maďarské banky vnímají potenciálně vyšší 

výnosnost ve vazbě na vyšší riziko, jsou plně podpořeny i kladným znaménkem 

regresního koeficientu u úrokové marže. Znamená to, že nárůst úrokové marže je 

pro maďarské banky opět signálem vyššího rizika, tentokrát však rizika spojeného 

s poskytováním úvěrů nebankovním subjektům. Protože toto riziko nejsou 

ochotné podstoupit, preferují méně rizikové varianty, například poskytování úvěrů 

na mezibankovním trhu. Růst úrokové marže tak zvyšuje pravděpodobnost, že 

banky v Maďarsku budou na mezibankovním trhu čistým věřitelem.  

Výsledky odhadu probit modelu potvrzují dále to, že vztah mezi pozicí banky na 

mezibankovním trhu a její úvěrovou aktivitou vůči nebankovním subjektům. 
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Banky s vyšším podílem úvěrů nebankovním klientům na celkových úvěrech (tj. 

s vyšší hodnotou ukazatele L4) se logicky nemohou tolik zaměřovat na 

poskytování úvěrů ostatním bankám jako banky, u nichž je hodnota ukazatele L4 

nižší, proto s růstem podílu úvěrů na aktivech klesá pravděpodobnost, že banka 

bude na mezibankovním trhu čistým věřitelem. 

Poslední statisticky významnou proměnnou je míra nezaměstnanosti. Ta rovněž 

může určitým způsobem vyjadřovat vazbu mezi úvěrovou aktivitou vůči 

bankovním a nebankovním klientům a její vliv je plně v souladu se závěry z kap. 

4.3.2. S rostoucí mírou nezaměstnanosti stoupá poptávka po úvěrech a její 

uspokojování bankami se projeví poklesem bankovní likvidity. Banky tedy 

nedisponují přebytečnou likviditou, na mezibankovním trhu tedy mohou 

poskytovat méně úvěrů. S růstem míry nezaměstnanosti tedy klesá 

pravděpodobnost, že maďarské banky budou v pozici čistého věřitele na 

mezibankovním trhu.  

Čistá pozice bank na mezibankovním trhu je v Polsku determinována také čtyřmi 

proměnnými, všemi z nich na hladině významnosti 1 %: ukazatelem L1, úrokovou 

sazbou z mezibankovních transakcí, kapitálovou přiměřeností a kvalitou 

úvěrového portfolia banky. Opět jsme nejprve testovali veškeré vysvětlující 

proměnné, abychom postupně s využitím informačních kritérií jejich počet 

zredukovali až k finálnímu modelu (Tabulka 24). 

 

Tabulka 24 Determinanty čistých věřitelů na mezibankovním trhu v Polsku 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α -2,92576* 0,66831 

CAP -0,04442* 0,013455 

IRB 0,15439* 0,04941 

L1 0,03015* 0,00478 

NPL 0,02943* 0,00935 

Pseudo (McFadden) R2 0,20980 

Počet pozorování 337 

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: *, **, *** označuje signifikantní koeficient na hladině významnosti 1 %, 

5 %, resp. 10 %. 

 

Vliv podílu likvidních aktiv na celkových aktivech, tj. ukazatele L1, je stejný jako 

u českých bank. Polské banky v pozici čistých věřitelů tedy také dosahují vyšší 

likvidity než banky v pozici čistých dlužníků, což potvrzuje náš závěr z kap. 3.2.6, 
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že rozdíl mezi hodnotou podílu likvidních aktiv na celkových aktivech u čistých 

dlužníků a čistých věřitelů je v některých letech větší než 20 procentních bodů.  

Naproti tomu na rozdíl od České republiky, v případě polských bank 

pravděpodobnost, že banka bude na mezibankovním trhu spíše čistým věřitelem, 

s růstem kapitálové přiměřenosti banky klesá. Toto zjištění je však zcela 

v souladu se závěry plynoucími z analýzy determinantů likvidity měřené ukazateli 

L1 a L4 (kap. 4.3.1 a 4.3.2) a opět je tak potvrzena platnost hypotézy finanční 

nestability a vytěsnění. 

Vliv mezibankovní úrokové sazby je opačný než pro maďarské banky a znamená 

tak, že úrokovou sazbu na mezibankovní transakce můžeme chápat jako cenu 

likvidity získané na mezibankovním trhu. Pro věřitelské banky je nárůst této ceny 

jednoznačným motivem zvýšit svou nabídku likvidity na mezibankovním trhu, 

neboť s vyšší úrokovou sazbou jsou jejich transakce na mezibankovním trhu 

výnosnější. S růstem úrokové sazby na mezibankovní transakce tak roste 

pravděpodobnost, že polské banky budou v pozici čistých věřitelů. Ke stejným 

závěrům dospěla i Lucchetta (2007). 

Rozhodování bank o tom, v jaké pozici na mezibankovním trhu budou, je 

ovlivněno i kvalitou jejich úvěrového portfolia. Jak jsme uvedli v kap. 4.3.2, 

polské banky reagují obezřetně, když na zhoršení kvality úvěrového portfolia 

reagují omezením úvěrové aktivity vůči nebankovním subjektům. Uvolněné 

finanční prostředky potom banky mohou použít na investice na mezibankovním 

trhu. S růstem podílu klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech proto v Polsku 

roste pravděpodobnost, že banky budou na mezibankovním trhu v pozici čistého 

věřitele.  

 

Tabulka 25 Determinanty čistých věřitelů na mezibankovním trhu na Slovensku 

Proměnná Koeficient Směrodatná odchylka 

Konstanta α 4,93678* 0,96736 

GDP 0,08456** 0,03597 

IRL 0,05080*** 0,04003 

L4 -0,03291* 0,00893 

Pseudo (McFadden) R2 0,184192 

Počet pozorování 132 

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: *, **, *** označuje signifikantní koeficient na hladině významnosti 1 %, 

5 %, resp. 10 %. 
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A konečně pro Slovensko platí, že čistí věřitelé na mezibankovním trhu mají nižší 

podíl úvěrů na celkových aktivech (na hladině významnosti 1 %), jejich 

rozhodování je ovlivněno i vývojem hrubého domácího produktu (na hladině 

významnosti 5 %) a úrokovou sazbou z úvěrů (na hladině významnosti 10 %) 

(Tabulka 25). 

Rozhodnutí slovenských bank poskytovat úvěry na mezibankovním trhu závisí na 

vývoji hospodářského cyklu, což je v souladu se závěry pro determinanty 

ukazatele L4 (kap. 4.3.2). Banky méně ochotně poskytují úvěry na 

mezibankovním trhu ve fázi recese, protože preferují uspokojování rostoucí 

poptávky po úvěrech ze strany domácností a podniků. Naopak v době oživení 

domácnosti i podniky splácí v minulosti čerpané úvěry, v důsledku čehož bankám 

rostou likvidní prostředky, které pak mohou investovat na mezibankovním trhu. 

Jde o stejný vliv, jaký jsme identifikovali i pro české banky. 

Pozitivní vliv úrokové sazby z úvěrů na pravděpodobnost, že slovenské banky 

budou na mezibankovním trhu čistými věřiteli, je plně konzistentní s naším 

zjištěním pro determinanty ukazatele L1 (kap. 4.3.1). V případě slovenského 

bankovního sektoru banky vnímají zvýšení úrokové sazby z úvěrů jako signál 

vyššího úvěrového rizika, což je motivuje k omezení úvěrové činnosti vůči 

podnikům a domácnostem a naopak k preferování aktivity na mezibankovním 

trhu. 

Vliv poslední proměnné, ukazatele L4, tj. podílu úvěrů na celkových aktivech, je 

stejný jako u maďarských bank. Také pro slovenské banky platí, že banky se 

v zásadě mohou orientovat buď na úvěry nebankovním subjektům, nebo na úvěry 

ostatním bankám. Pravděpodobnost, že banka bude na mezibankovním trhu 

čistým věřitelem, tedy klesá s rostoucí hodnotou ukazatele L4.  

4.3.4 Shrnutí 

Z předchozího textu vyplývá, že v různých zemích mohou být statisticky 

významné různé proměnné a že se může lišit i jejich vliv na likviditu banky či na 

rozhodnutí banky působit na mezibankovním trhu v pozici čistého věřitele. 

Z Tabulky 26 je velice dobře patrné, které proměnné byly v jednotlivých 

modelech statisticky významné a zda likviditu bank ovlivňovaly pozitivně nebo 

negativně. Jednoznačně nejvýznamnější proměnnou je kapitálová přiměřenost, 

která byla statisticky významná v deseti z dvanácti modelů. Vliv kapitálové 

přiměřenosti je však v jednotlivých zemích odlišný. V České republice byla 

jednoznačně prokázána platnost hypotézy absorpce rizika, která zdůrazňuje roli 

bank v transformaci rizika a to, že vyšší kapitál zlepšuje schopnost banky 

absorbovat riziko a tím zlepšuje i její likviditu. Naproti tomu v Polsku a na 

Slovensku platí hypotéza finanční nestability a vytěsnění, kdy banky s vyšší 
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kapitálovou přiměřeností méně pečlivě monitorují dlužníky a nejsou tak obezřetné 

při poskytování úvěrů, což se pak negativně projeví na jejich likviditě. Výsledky 

pro maďarský bankovní sektor jsou smíšené. 

Tempo růstu hrubého domácího produktu bylo statisticky významné v pěti 

modelech. Zatímco v České republice a na Slovensku se banky chovají 

procyklicky, tj. udržují vyšší objem likvidních aktiv a více půjčují ostatním 

bankám na mezibankovním trhu při oživení, vztah mezi likviditou bank 

a ekonomickým cyklem v Polsku a v Maďarsku je inverzní.  

 

Tabulka 26 Vliv proměnných v jednotlivých modelech 

Proměnná Modely, v nichž byla tato proměnná statisticky významná 

CAP CZ-L1(+), CZ-L4(+), CZ-L6(+), HU-L1(-), HU-L4(+), PL-L1(-), PL-

L4(-), PL-L6(-), SK-L1(-), SK-L4(-) 

NPL CZ-L4(+), PL-L4(+),PL-L6(+), SK-L4(+) 

ROE CZ-L1(-),CZ-L4(-), SK-L1(-) 

TOA CZ-L4(+), HU-L1(-), PL-L1(-), PL-L4(-) 

FIC CZ-L6(-), PL-L1(-) 

GDP CZ-L6(+), HU-L1(-), PL-L1(+), SK-L4(+), SK-L6(+) 

INF  

IRB HU-L6(-), PL-L6(+) 

IRL SK-L1(+), SK-L6(+) 

IRM HU-L6(+), PL-L4(-), SK-L4(+) 

MIR  

UNE HU-L4(-), HU-L6(-), SK-L1(-), SK-L4(+) 

EUR CZ-L1(+), CZ-L4(+), HU-L4(+) 

L1 CZ-L6(+), PL-L6(+) 

L4 HU-L6(-), SK-L6(-) 

Pramen: zpracování autora 

 

Velice důležitou proměnnou, významnou ve čtyřech modelech, je i kvalita 

úvěrového portfolia bank: v České republice, na Slovensku i v Polsku se banky 

chovají obezřetně, tj. zhorší-li se kvalita jejich úvěrového portfolia, začnou 

věnovat větší pozornost udržování dostatečné výše likvidity. Vztah mezi 

rentabilitou a likviditou bank byl ve všech statisticky významných případech, tj. 

u českého a slovenského bankovního sektoru, negativní. 

Ačkoliv autoři studií citovaných v kap. 4.1 došli shodně k závěru, že likvidita 

klesá s velikostí banky, z našich výsledků vyplývá, že to platí pouze pro české, 

slovenské a maďarské banky. V Polsku je vztah mezi velikostí banky a její 

likviditou opačný: větší banky jsou likvidnější než banky malé.  
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Míra nezaměstnanosti ovlivňuje likviditu bank jednoznačně negativně 

v Maďarsku. Na Slovensku banky sice při vyšší nezaměstnanosti udržují více 

likvidních aktiv, avšak současně poskytují i více úvěrů, což jejich likviditu 

poněkud snižuje. Proměnná byla statisticky významná ve čtyřech modelech.  

Poměrně zajímavé rozdíly vykazují i proměnné úroková sazba na mezibankovní 

transakce, úroková sazba z úvěrů a úroková marže. Zatímco maďarské 

a slovenské banky vnímají vyšší hodnotu těchto veličin jako signál vyššího 

úvěrového rizika a preferují tedy raději vyšší objem likvidních aktiv a méně 

poskytovaných úvěrů, banky v Polsku se chovají zcela opačně. S růstem 

úrokových sazeb a úrokové marže zvyšují svou aktivitu, ať už na mezibankovním 

trhu či vůči nebankovním subjektům. Tyto proměnné byly statisticky významné 

ve dvou až třech modelech.  

Ve třech modelech se projevilo, že likvidita bank je ovlivňována i vývojem 

devizového kurzu, kdy s depreciací měny banky drží více likvidních aktiv. 

Statisticky významná byla ve dvou modelech i finanční krize, v jejímž důsledku 

polským bankám klesá polštář likvidních aktiv a české banky se stávají méně 

ochotné poskytovat ostatním bankám půjčky na mezibankovním trhu (raději 

hromadí likviditu).  

Pro chování bank na mezibankovním trhu je potom zcela logické, že s růstem 

podílu likvidních aktiv na celkových aktivech roste pravděpodobnost, že banky 

budou čistými věřiteli (což platí pro české a polské banky), naopak s růstem 

podílu úvěrů na aktivech tato pravděpodobnost klesá (jako v případě maďarských 

a slovenských bank).  

Pouze dvě proměnné nebyly významné ani v jednom modelu, a to míra inflace 

a úroková sazba používaná pro účely měnové politiky. 
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5. Scénářová analýza 

Z hodnot poměrového ukazatele L3 vypočítaného pro jednotlivé banky je patrné, 

že většina českých, maďarských, polských i slovenských bank by mohla mít 

problémy s masivnějšími výběry vkladů (kap. 3.2.5). Také proto bude jejich 

citlivost testována s využitím scénářové analýzy. V rámci ní budeme hledat 

odpovědi na otázky: Jak jsou banky citlivé na možné scénáře krizového vývoje? 

Který scénář vývoje nejvíce ohrožuje likviditu bank? Které banky jsou při 

případném likvidním šoku nejzranitelnější? 

V této kapitole je nejprve teoreticky charakterizována podstata zátěžových testů 

a scénářové analýzy a je uveden přehled relevantní literatury, následně jsou 

představeny jednotlivé stresové scénáře a použitá data. V poslední podkapitole 

jsou prezentovány výsledky provedené scénářové analýzy.   

5.1 Scénářová analýza rizika likvidity  

5.1.1 Podstata zátěžových testů a scénářové analýzy 

Důležitým doplňkem řízení rizika likvidity v bankách jsou zátěžové testy. 

Basilejský výbor pro bankovní dohled definuje zátěžové testy jako obecný termín, 

který popisuje různé techniky používané finančními institucemi pro zjištění jejich 

potenciální zranitelnosti vůči výjimečné, extrémní nebo jednoduše neočekávané, 

avšak možné události (BIS, 2000b).  

Zátěžové testy mohou být využity pro mnoho typů rizik. K těm 

nejpropracovanějším patří zátěžové testy pro tržní riziko. Basilejský výbor pro 

bankovní dohled zavedl zátěžové testy v dodatku kapitálové dohody o zahrnutí 

tržních rizik (BIS, 1996), kde stanovil, že banky, které pro výpočet kapitálového 

požadavku k tržnímu riziku používají vlastní modely, musí provádět dostatečně 

přísné a komplexní zátěžové testy, které by měly identifikovat události nebo 

vlivy, které by mohly mít významný dopad na banky. Zátěžové, nebo také 

stresové testy, jsou tak klíčovým komponentem při ohodnocování kapitálové 

vybavenosti banky.  

Stresové testování je využíváno velice často i pro oceňování úvěrového rizika. 

Podle pravidel kapitálové přiměřenosti Basel II (BIS, 2006b), banky, které pro 

účely stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku využívají přístup 

založený na interním ratingu, musí povinně provádět zátěžové testy. Zátěžové 

testy by měly identifikovat možné událostí nebo budoucí změny ekonomických 

podmínek, které by mohly mít nepříznivé dopady na úvěrovou angažovanost 

banky, a ohodnotit schopnost banky těmto změnám čelit.  
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Pro účely řízení rizika likvidity se zátěžové testy využívají poměrně krátce. 

Zátěžový test pro likviditu by měl identifikovat a kvantifikovat potenciální 

nedostatek likvidity pro specifické zátěžové scénáře a určit způsob, jak tento 

nedostatek za předdefinované náklady uzavřít. Obvykle se aplikují tři typy 

zátěžových scénářů: idiosynkratický, tržní a kombinace obou. Idiosynkratický 

scénář typicky představuje simulaci odlivu vkladů nebo pokles ratingu dané 

banky, tržní šok obvykle předpokládá pokles hodnoty některých aktiv nebo 

poruchy na peněžním či úvěrovém trhu. Tyto dva scénáře bývají doprovázeny 

dalšími makroekonomickými šoky, jako je pokles ekonomické aktivity, růst 

nesplacených úvěrů či pokles ratingu země (Komárková et al., 2012). 

Zejména v období finanční krize jsou banky konfrontovány s rapidně se měnícími 

tržními podmínkami. Koncept zátěžových testů by měl odpovědět na otázku: „Co 

se stane, dojde-li k náhlé změně tržních podmínek?“ Jak uvádí Breuer a Krenn 

(2000), zátěžové testy by měly bankám přinést odpovědi také na tyto otázky: 

 Jak vysoká by byla ztráta v případě uskutečnění jednotlivých scénářů? 

 Jaký scénář vývoje je pro banku nejhorší? 

 Co je možné učinit pro omezení ztráty v případě nejhoršího scénáře?  

Krenn (2001) popisuje, jak vybrat jednotlivé stresové scénáře. Výběr scénářů 

musí být v souladu s rizikovým profilem banky. Scénáře stresového vývoje by 

měly popisovat mimořádné tržní pohyby (tj. takové události, které se dějí zcela 

výjimečně, avšak pokud k nim dojde, můžou mít pro banku katastrofální 

následky). Stresové scénáře přitom musí být přijatelné, což znamená, že musí být 

věrohodné (tj. i když je pravděpodobnost realizace scénáře velice nízká, přesto 

k takové situaci může dojít). Zátěžové testy tedy musí zahrnovat celou řadu 

faktorů, které by na likviditu banky měly mimořádný dopad. Při jejich stanovení 

by banky měly vzít v úvahu historické scénáře. To vychází z předpokladu, že 

budoucí krize mohou mít podobný vývoj, jako měly krize v minulosti. Skutečnost, 

že k takovému vývoji již v minulosti došlo, zvyšuje věrohodnost takového 

scénáře. Banky by rovněž měly zvážit také scénáře nejhoršího možného vývoje, 

což znamená brát v potaz i takový vývoj, který na trhu doposud nenastal. To 

umožní bankám nepodcenit důsledky případných dramatických změn tržních 

podmínek.  

Zátěžové testy nutně vedou ke zjednodušení skutečné situace na trhu. I když se 

snažíme navrhnout a kvantifikovat stresové scénáře způsobem, který se co nejvíce 

blíží realitě, komplexnost skutečnosti nás nutí pracovat s určitými předpoklady 

a zjednodušeními. Zátěžové testy proto ze své podstaty podléhají určitým 

omezením: 
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 scénáře jsou poněkud statické a neberou v úvahu úpravy portfolia 

v zátěžové situaci, 

 scénáře jsou konstruovány převážně na základě historického vývoje 

nebo simulovanými výkyvy tržních podmínek, avšak obvykle nejsou 

propojeny s ostatními riziky (Jurča a Rychtárik, 2006).  

5.1.2 Přehled relevantní literatury 

V rámci stresových scénářů a modelování jejich dopadů na likviditu banky se 

většinou určitým způsobem zohledňuje to, že likvidní šok se může projevit 

v potížích s refinancováním v okamžiku splatnosti bankou emitovaných 

dluhopisů, vyřazením banky z mezibankovního trhu (při jeho narušeném 

fungování nebo úplném zamrznutí), náhlým a značným výběrem vkladů ze strany 

klientů a/nebo náhlou a vyšší poptávkou po likviditě prostřednictvím aktivace 

úvěrových linek. Všechny tyto důvody pro odliv peněžních prostředků mohou 

postupně či najednou nastat a důsledkem je velice složitá likvidní pozice banky. 

Mohou přitom nastat tři situace (Komárková et al., 2012): 

 likvidní aktiva banky budou dostačující a bilance banky se sníží pouze 

o výši odlivu likvidity, 

 banka zcela vyčerpá svá likvidní aktiva a bilance banky se sníží o plnou 

výši likvidního polštáře, 

 likvidní aktiva budou nedostatečná a banka bude nucena vyprodávat 

i svá méně likvidní aktiva; pokles bilance bude vyšší než objem 

likvidních aktiv. 

Zátěžové testy likvidity aplikovalo již několik centrálních bank či jiných 

dohledových autorit (Komárková et al., 2012). Mezi prvními byla nizozemská 

centrální banka (Van den End, 2008). Zátěžový test nizozemské banky je založený 

na přepočtu hodnoty likvidních polštářů po aplikaci dvou kol likvidních šoků. 

Tento test bere v úvahu jak riziko financování, tak i riziko tržní likvidity 

a zohledňuje reakce bank a dopady na reputaci bank.  

Jak je patrné z Obrázku 8, likvidní pozice bank je modelována ve třech fázích: po 

prvním kole šoků, po snaze bank zmírnit dopady šoků a po druhém kole šoků. 

V každé fázi model generuje statistické rozdělení likvidních polštářů, držených 

jednotlivými bankami. V modelu je pracováno s Monte Carlo simulacemi 

šokových změn faktorů důležitých pro riziko financování a riziko tržní likvidity, 

které jsou kombinovány do vícefaktorového scénáře vývoje. Předpokládá se, že 

k naplnění scénáře dojde ve dvou kolech. V prvním kole se dopad likvidního šoku 
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modeluje tak, že aktiva, která jsou ovlivněna, jsou násobena stanovenou rizikovou 

váhou. Vysoce kvalitním a likvidním aktivům je přiřazena nulová riziková váha, 

zatímco méně likvidní aktiva jsou zatížena kladnou rizikovou váhou. Na straně 

pasiv se modeluje míra odlivu finančních zdrojů: dlouhodobé zdroje mají nulový 

odliv, krátkodobé a nestabilní zdroje mohou mít až stoprocentní míru odlivu. 

Šokem zatížená bilance využívá likvidních aktiv jako zdroj nouzové likvidity, 

čímž dojde k jejich poklesu. Výsledný pokles likvidity je potom odečten od 

původní hodnoty polštáře likvidních aktiv bank. Tímto způsobem je získána 

hodnota Likvidního polštáře 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Schéma stresového testování likvidity  

Pramen: zpracováno dle Van den End (2008, s. 5) 

 

Protože je v modelu nastavena určitá minimální regulatorní hranice pro likvidní 

polštář, pokles likvidního polštáře pod tuto hranici vyvolá reakci bank – banky se 

snaží o jeho opětovné navýšení. Druhá fáze modelu proto vychází z opatření, 

které se banky pokouší učinit na zmírnění rizik, plynoucích z likvidního šoku 

v prvním kole. Banky se například mohou snažit získat potřebnou likviditu 

prodejem aktiv na trzích či získáním nových zdrojů financování. To má za 

následek o něco vyšší hodnotu Likvidního polštáře 2. 

Nicméně právě snaha bank omezit dopady likvidního šoku na jejich likviditu 

může způsobit druhé kolo šoků. Účinky druhého kola zahrnují idiosynkratické 

1. kolo šoků 

Hraniční hodnota? 

Ztráta reputace 

Likvidní polštář 1 

Likvidní polštář 2 

Scénář 

Reakce bank Zmírnění dopadu 

Kolektivní chování? 

2. kolo šoků Likvidní polštář 3 

Fáze 1 

Fáze 2 

Fáze 3 
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riziko reagujících bank (které čelí riziku ztráty reputace v důsledku nedostatečné 

likvidity) a také systémové riziko (kdy kolektivní reakce bank může vést k širším 

nepříznivým dopadům na bankovní sektor nebo na finanční trhy). Obě rizika, tj. 

idiosynkratické i systémové, jsou opět modelována pomocí rizikových vah 

a určení míry odlivu finančních zdrojů. Tímto způsobem je určena konečná výše 

Likvidního polštáře 3. V závěru model vyhodnocuje, které banky neplní po 

aplikaci obou šoků požadavky regulátora na minimální výše likvidních 

prostředků. 

Model nizozemské centrální banky zohledňuje skutečnost, že systémové riziko 

může být větší, pokud: 

 více bank bude reagovat, neboť kolektivní reakce bank přinášejí daleko 

závažnější důsledky, 

 banky budou reagovat podobným způsobem, což povede např. 

k přebytečné nabídce cenných papírů na trhu nebo přebytečné poptávce 

po úvěrech na mezibankovním trhu, 

 a reagující banky jsou větší, neboť je pravděpodobné, že reakce velkých 

bank (ve srovnání s reakcí malých bank) způsobí na trhu daleko větší 

nestabilitu.  

Van den End (2008) aplikoval model na data všech nizozemských bank v červenci 

2007 a testoval dopad scénáře bankovní krize na likviditu bank. První kolo 

likvidního šoku znamenalo v průměru pokles původního likvidního polštáře 

o 8 %, nicméně některé malé banky by už po prvním kole šoku čelily nedostatku 

likvidity (objevil se u nich negativní likvidní polštář). Reakce některých bank po 

prvním kole vedly k mírnému zlepšení propadu likvidity, v průměru na 7 % 

původní hodnoty likvidního polštáře. Malé banky reagovaly relativně více než 

velké banky, což signalizovalo, že případný odliv vkladů by byl kritický zejména 

pro malé banky. V důsledku druhého kola šoku by banky v průměru ztratily 

dalších 6 % likvidních aktiv. 30 % bank by pravděpodobně nemělo dostatek 

likvidity. Problém se nejvíce týkal malých bank, což znamená, že vůči scénáři 

vypuknutí bankovní krize jsou nejzranitelnější malé banky.  

Komárková et al. (2011) popisují model, který je pro zátěžové testy rizika 

financování a rizika tržní likvidity používán Českou národní bankou. Model 

vychází z metodologie nizozemského modelu (Van den End, 2008), avšak je 

určitým způsobem modifikován: 
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 vzhledem k nedostatku dat model ČNB uvažuje pouze zásobu 

likvidních aktiv, naproti tomu model Van den End (2008) uvažuje jak 

zásobu likvidních aktiv, tak i jejich přílivy a odlivy, 

 šoky z prvního kola jsou v nizozemském modelu zohledněny jako 

pokles likvidních aktiv, avšak model ČNB bere v úvahu jak pokles 

hodnoty aktiv, tak i nárůst objemu poskytnutých úvěrů (předpokládá se, 

že dlužníci se obrátí na banky s žádostí o čerpání úvěrových příslibů, 

získaných v předkrizovém období),  

 model Van den End (2008) předpokládá, že banky reagují, pokud po 

prvním kole dojde k poklesu likvidního polštáře pod regulátorem 

stanovenou a předem definovanou hodnotu, ale model ČNB 

předpokládá, že banky reagují, mají-li nedostatek hotovosti 

a pohledávek vůči centrální bance.  

Navzdory těmto odlišnostem model také pracuje s třemi fázemi, které jsou logicky 

provázány: vznik nedostatku likvidity, reakce bank a zpětný dopad na likviditu 

bank. Pro každou fázi se vypočítává hodnota likvidních aktiv.  

Komárková et al. (2011) aplikovali model ČNB na data bank, podnikajících 

v České republice v roce 2011. Využili přitom hlášení o likviditě, které je povinna 

každá banka předkládat ČNB. Stresový scénář byl definován následujícím 

způsobem: došlo k výběru v průměru 11 % celkových vkladů klientů; nárůstu 

nominálního objemu poskytnutých úvěrů v důsledku čerpání 10 % úvěrových 

příslibů; vyschnutí likvidity na mezibankovním trhu, což se projevilo 

nedostupností 50 % mezibankovních pohledávek a závazků; nedostupnosti 20 % 

ostatních pohledávek a propadu hodnoty vládních dluhopisů a ostatních cenných 

papírů o 40 %. Pokud by banka chtěla kterékoliv aktivum likvidovat předčasně, 

utrpí ztrátu ve výši 50 % hodnoty tohoto aktiva. Kromě toho v rámci stresového 

vývoje se 20 % z aktiv, která dříve bylo možné použít pro získání diskontního 

úvěru od centrální banky, stalo nezpůsobilými; nejsou k dispozici žádné 

dodatečné zdroje financování v rámci dané finanční skupiny a banka není schopna 

získat dodatečné prostředky ani emisí cenných papírů. Výsledky ukázaly, že český 

bankovní sektor je jako celek dostatečně stabilní a likvidní. Protože české banky 

používají víceméně konzervativní obchodní model a nejsou příliš aktivní na 

kapitálovém trhu, dopad prvního kola šoku byl významnější než dopad druhého 

kola. Většina českých bank disponuje kapitálovým polštářem dostatečným 

k tomu, aby dokázaly zvládnout potenciální likvidní šok. Nicméně, našlo se 

několik bank, které by další požadavky na likviditu nebyly schopny naplnit.  

Negrila (2010) testoval, jak by rumunské banky reagovaly na stresový scénář, 

charakterizovaný následujícím způsobem: náhlý výběr 20 % vkladů obyvatelstva, 
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10 % vkladů korporátních klientů a 30 % mezibankovních vkladů; navýšení 

nákladů financování v důsledku nedostatku likvidity na mezibankovním trhu; 

pokles hodnoty akcií v obchodním portfoliu banky o 35 %; velmi nízký podíl 

pokladničních poukázek v portfoliu banky a zpřísnění požadavků regulátora na 

minimální úroveň likvidity držené bankami. Pokud by se tento scénář vývoje 

naplnil, likvidita bank by poklesla o více než 50 %. Snaha bank naplnit požadavky 

regulátora na vyšší úroveň likvidity by bankám způsobila ztráty.  

Zátěžový test likvidity aplikovala i hongkongská měnová autorita (Wong a Hui, 

2009). Tento test ohodnocuje riziko likvidity bank za předpokladu, že riziko 

likvidity vzniká jako důsledek delšího období negativních cenových šoků. Cenové 

šoky se mohou do rizika likvidity bank přenést třemi různými kanály:  

 prostřednictvím ztrát z tržního přecenění aktiv, které zvyšují riziko 

úpadku banky a tím způsobují významný odliv vkladů, 

 banky nejsou schopny získat likviditu prodejem aktiv, kvůli danému 

cenovému šoku, 

 banky jsou vystaveny vyšší poptávce po úvěrech, kterou musí 

uspokojit, neboť v minulosti poskytly neodvolatelné úvěrové přísliby. 

V modelu je zohledněno i riziko nákazy prostřednictvím vazeb mezi bankami na 

mezibankovním a kapitálovém trhu. S využitím Monte Carlo simulace model 

kvantifikuje riziko likvidity jednotlivých bank prostřednictvím očekávaného 

nedostatku likvidity a očekávané doby úpadku banky.  

Wong a Hui (2009) aplikovali tento zátěžový test na data 12 hongkongských bank 

ke konci roku 2007. Výsledky ukázaly, že většina z 12 testovaných bank by 

dokázala zvládnout i dlouhotrvající období negativních cenových šoků. Nicméně 

u 5 bank byla zjištěna určitá pravděpodobnost nedostatku likvidity a tím 

i pravděpodobnost případného úpadku, pokud by cenové šoky trvaly déle než 

jeden rok. Úpadek bank na počátku stresového období je však velice 

nepravděpodobný.  

Další studie jsou méně komplexní: měří dopady jednoho vybraného scénáře (nebo 

několika scénářů) na likviditu bank. Boss et al. (2004) podrobili zátěžovému testu 

likvidity rakouský bankovní sektor jako celek, vybrané sektory (banky, spořitelny, 

Raiffeisen družstevní záložny a ostatní) a také soubor systémově významných 

bank (který zahrnoval 15 největších bank). Poměrové ukazatele likvidity byly 

vystaveny čtyřem scénářům: poklesu tržní hodnoty dluhopisů o 10 %, poklesu 

tržní hodnoty akcií o 20 %, výběru mezibankovních vkladů o 20 % a výběru 

vkladů nebankovních klientů taktéž o 20 %. Z výsledků vyplynulo, že v roce 2004 

disponoval rakouský bankovní sektor dostatečnou úrovní likvidních aktiv.  
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Boss et al. (2007) pokračovali s analýzou v roce 2007, kdy aplikovali opět čtyři 

scénáře, avšak poněkud odlišně definované: tentokrát šlo o pokles likvidních 

dluhopisů o 25 %, pokles cen akcií o 35 %, výběr 40 % všech mezibankovních 

krátkodobých zdrojů financování a výběr 50 % všech nebankovních vkladů. 

Testovali dopad těchto scénářů na hodnoty různých poměrových ukazatelů 

likvidity šesti největších rakouských bank. Scénáře byly definovány skutečně 

extrémním a v podmínkách rakouského bankovního sektoru bezprecedentním 

způsobem, jejich dopad na všechny poměrové ukazatele likvidity byl proto 

výrazný. I přesto však všechny analyzované banky zůstaly likvidní, což ukazuje 

to, že jejich likvidní pozice byla v roce 2007 velice solidní. 

Jurča a Rychtárik (2006) testovali citlivost slovenských bank na riziko likvidity. 

Uvažovali tři scénáře: pokles hodnoty státních dluhopisů o 10 %, výběr 20 % 

klientských vkladů a odliv krátkodobého kapitálu z bankovního sektoru, 

způsobený externími vlivy. Jak uvádí autoři, první dva scénáře jsou zcela 

standardní a v různých obměnách jsou využívané regulátory v rámci zemí EU, 

třetí scénář reflektuje situaci specifickou pro slovenský bankovní sektor. Simuluje 

tak situaci, že by se zahraniční investoři rozhodli výrazně redukovat jejich pozice 

ve slovenských bankách, což by se projevilo poklesem vkladů nerezidentských 

bank o 90 %. Dopad těchto scénářů měřili s využitím různých poměrových 

ukazatelů likvidity, kdy velikost šoku byla posuzována ve vazbě na průměrné 

meziměsíční změny těchto ukazatelů v roce 2005. Zjistili přitom, že první scénář 

(pokles hodnoty státních dluhopisů) by neměl na banku významnější vliv. 

Největší dopad na banky, zejména na střední a velké banky (tj. banky orientované 

nejvíce na retailové klienty), by měl druhý scénář: výběr 20 % klientských vkladů. 

Poslední scénář by ovlivnil nejvíce některé střední banky a potom také banky, 

které jsou propojeny s jejich finanční skupinou.  

Rychtárik (2009) měřil citlivost 32 bank aktivních v lucemburském bankovním 

sektoru na čtyři šokové scénáře: run na banku (simulovaný výběrem 20 % 

klientských vkladů), využití 50 % úvěrových příslibů, započtení pozic 

s mateřskou společností v dané finanční skupině a změny v podmínkách 

refinančních operací v rámci Eurosystému (což bylo simulováno 5 % poklesem 

státních dluhopisů a 15 % poklesem všech ostatních dlužnických cenných papírů). 

Dopad všech scénářů byl měřen relativní změnou poměrových ukazatelů likvidity. 

Z výsledků vyplynulo, že polovina z analyzovaných bank by nezvládla klientům 

vyplatit 20 % vkladů, neboť k tomu nemá dostatečně vysoká likvidní aktiva. 

Jedna třetina bank by nebyla schopna financovat využití 50 % slíbených 

úvěrových příslibů. Dopad započtení pozic s mateřskou společností v dané 

finanční skupině závisel na charakteru aktivit s mateřskou společností, a protože 

většina bank v Lucembursku je čistým poskytovatelem likvidity, tento scénář 
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ovlivnil likviditu bank dokonce pozitivně. Vliv posledního scénáře (změny 

v podmínkách refinančních operací v rámci Eurosystému) byl zanedbatelný.  

5.2 Charakteristika dat a používaných stresových scénářů 

Datový soubor je i zde stejný jako v předchozích kapitolách a zahrnuje 

rozhodující část bankovních sektorů ze zemí Visegrádské čtyřky v letech 2000 – 

2011. Bližší informace poskytuje opět Tabulka 4 a Příloha 1.  

Autoři studií citovaných v předchozí kapitole pracují v dohledových institucích, 

mohli proto využívat interní data bank, např. z hlášení o likviditě. My však 

takovými údaji nedisponujeme, můžeme využít pouze veřejně dostupná data, 

získaná z výročních zpráv jednotlivých bank. Toto omezení silně ovlivňuje 

samotnou definici scénářů. Na jednotlivé banky v datovém souboru budeme 

aplikovat tři stresové scénáře: 

 scénář 1: run na banku, 

 scénář 2: krize důvěry na mezibankovním trhu, 

 scénář 3: využití úvěrových příslibů. 

Budeme přitom sledovat, jak se tyto scénáře projeví v hodnotách poměrových 

ukazatelů likvidity jednotlivých bank v datovém souboru. Následně vyhodnotíme, 

který scénář nejvíce ohrožuje likviditu bank v analyzovaných bankovních 

sektorech, a které banky jsou nejzranitelnější. Jednotlivé scénáře a metodologie 

jejich vyhodnocování budou charakterizovány v následujících podkapitolách. 

5.2.1 Scénář 1: Run na banku 

V rámci prvního scénáře budeme run na banku simulovat jako výběr 20 % 

veškerých klientských vkladů nebankovních subjektů, a to bez ohledu na jejich 

typ či dohodnutou dobu splatnosti. Tímto způsobem zohledníme odliv primárních 

zdrojů banky. Při výpočtu stresových hodnot jednotlivých poměrových ukazatelů 

musíme z hodnoty likvidních aktiv odečíst 20 % vkladů, čímž zohledníme 

skutečnost, že banka musí likvidní aktiva použít na výplatu vkladů vkladatelům. 

Současně dojde i ke snížení hodnoty celkových aktiv, které v důsledku runu na 

banku poklesnou rovněž o 20 % vkladů. Rovněž musíme snížit hodnotu vkladů 

o 20 %, budeme tedy pracovat pouze s 80 % původního objemu vkladů. Vše 

zachycují rovnice 5.1 – 5.3.   
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(5.3) 

kde L1SC1 označuje hodnotu ukazatele L1 po aplikaci stresového scénáře 1, 

ukazatel L2SC1 představuje podíl likvidních aktiv na depozitech a ostatních 

krátkodobých zdrojích financování po aplikaci scénáře runu na banku, L3SC1 je 

podíl likvidních aktiv na vkladech nebankovních subjektů, LIA označuje likvidní 

aktiva, TOA hodnotu celkových aktiv, DEP hodnotu vkladů klientů a STF 

představuje ostatní krátkodobé zdroje financování (depozita bank, finančních 

institucí, zdroje získané emisí dlužnických cenných papírů).  

První stresový scénář se nijak neprojeví na objemu poskytnutých úvěrů. V případě 

ukazatelů L4 a L5, respektive jejich stresových hodnot L4SC1 a L5SC1, proto 

upravíme pouze hodnotu jmenovatelů, tj. celková aktiva (5.4) či vklady klientů 

(5.5).  

 %100*
DEP*2,0TOA

LOA
4L 1SC


 , 

(5.4) 

 %100*
DEP*8,0

LOA
5L 1SC  , 

(5.5) 

kde LOA jsou úvěry klientům, DEP vklady klientů a TOA celková aktiva banky.  

Hodnotu L6SC1, tedy podíl čisté mezibankovní pozice na celkových aktivech 

banky po aplikaci stresového scénáře 1, nebudeme vyčíslovat. Nemůžeme totiž 

přesně určit, jaký druh likvidních aktiv banka použije pro financování výběru 

vkladů – zda to bude hotovost, prostředky získané prodejem státních dluhopisů, 

neobnovením úvěrů poskytnutých ostatním bankám na mezibankovním trhu nebo 

kombinací všech uvedených variant. Nejsme tedy schopni vyčíslit, jak by se to 

přesně projevilo na čisté pozici banky na mezibankovním trhu.  

Někdy je možné setkat se s názorem, že právě v období finanční krize nedochází 

k hromadnému výběru vkladů, naopak, bankovní sektor je vnímán jako bezpečný 

přístav, do kterého směřuje volná likvidita z finančních trhů. Často uváděným 

důvodem je pojištění vkladů. Některé studie skutečně toto potvrdily, nicméně 

v průběhu současné finanční krize byly banky velmi zranitelné vůči odlivu 

likvidity a byly závislé na jiných zdrojích, dokonce na zdrojích od centrálních 

bank. Jak uvádí Komárková et al. (2012), ani pojištění vkladů nemusí zabránit 

odlivu vkladů, neboť depozita nad stanovený limit nejsou pojištěna, pro získání 
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vkladů z bankrotující banky je třeba vynaložit určité fixní náklady a vkladatelé 

nemusí plně důvěřovat tomu, že ve fondu pojištění vkladů je dostatečná výše 

prostředků pro případ úpadku banky nebo několika bank (tato nedůvěra se přitom 

zvyšuje s rostoucím dluhem státního rozpočtu, respektive s tím, jak daný stát sám 

bojuje se ztrátou důvěry ve splacení svých vlastních dluhů). Ve skutečnosti tedy 

odliv vkladů z bankovního sektoru očekávat lze. 

5.2.2 Scénář 2: Krize důvěry na mezibankovním trhu 

Druhý zátěžový scénář modeluje krizi důvěry na mezibankovním trhu, která je 

doprovázena poklesem mezibankovních depozit o 20 %. To znamená 20 % pokles 

jak pohledávek za bankami, tak závazků vůči bankám. Ačkoliv samotný pokles 

pohledávek za bankami o 20 % by neměl žádný vliv na hodnotu likvidních aktiv, 

neboť by došlo pouze ke změně jejich struktury, nikoliv celkového objemu, 

pokles závazků vůči bankám musí banka z něčeho financovat – uvedené závazky 

musí splatit. Při výpočtu stresových hodnot jednotlivých poměrových ukazatelů 

proto musíme z hodnoty likvidních aktiv, z hodnoty celkových aktiv a z hodnoty 

ostatních krátkodobých zdrojů financování odečíst 20 % závazků vůči bankám 

(rovnice 5.6 – 5.8).  

 %100*
DFB*2,0TOA

DFB*2,0LIA
1L 2SC




 , 

(5.6) 

   
 %100*

DFB*2,0STFDEP

DFB*2,0LIA
2L 2SC




 , 

(5.7) 

 %100*
DEP

DFB*2,0LIA
3L 1SC


 , 
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kde L1SC2 označuje hodnotu ukazatele L1 po aplikaci stresového scénáře 2, 

ukazatel L2SC2 je podílem likvidních aktiv na depozitech a ostatních krátkodobých 

zdrojích financování po aplikaci scénáře krize důvěry na mezibankovním trhu, 

L3SC1 je podíl likvidních aktiv na vkladech nebankovních subjektů, LIA označuje 

likvidní aktiva, TOA hodnotu celkových aktiv, DFB hodnotu závazků vůči 

bankám a STF představuje ostatní krátkodobé zdroje financování.  

Druhý stresový scénář se nijak neprojeví ani na objemu poskytnutých úvěrů, ani 

na objemu vkladů nebankovních klientů. Hodnota ukazatele L5SC2 se tedy aplikací 

stresového scénáře 2 nijak nezmění. V rámci stresové hodnoty L4SC2 opět 

upravujeme pouze hodnotu jmenovatele – celkových aktiv (5.9). 
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Jak je patrné z rovnice 5.10, při úpravě posledního poměrového ukazatele L6SC2 

naopak měníme hodnotu čitatele (kde o 20 % klesají jak DFB – pohledávky za 

bankami, tak i DTB – závazky vůči bankám) i jmenovatele (v důsledku splacení 

20 % závazků vůči bankám klesají TOA – celková aktiva).  
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5.2.3 Scénář 3: Využití úvěrových příslibů 

Poslední scénář se zaměřuje na schopnost bank naplnit úvěrové přísliby, které 

vydaly v předchozím období. Výše citované studie většinou předpokládaly využití 

50 % úvěrových příslibů. Aplikaci tohoto scénáře komplikuje skutečnost, že údaje 

o hodnotě úvěrových příslibů jsou dostupné pouze pro některé banky v datovém 

souboru. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli využití úvěrových příslibů simulovat 

nárůstem objemu úvěrů poskytnutých nebankovním klientům o 5 % (což 

odpovídá zhruba využití 50 % úvěrových příslibů u těch bank, pro které jsme měli 

k dispozici potřebné údaje). Při výpočtu stresových hodnot poměrových ukazatelů 

likvidity jednoduše navýšíme objem úvěrů o 5 %. Předpokládáme, že nárůst 

úvěrové aktivity bude banka financovat pomocí likvidních aktiv, proto jejich 

objem snížíme o 5 % z hodnoty úvěrů. Hodnota celkových aktiv, vkladů 

nebankovních klientů i ostatních krátkodobých zdrojů financování se nemění 

(rovnice 5.11 – 5.16).   
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kde L1SC3 – L5SC3 označuje hodnotu ukazatelů likvidity L1 – L5 po aplikaci 

stresového scénáře 3, LIA označuje likvidní aktiva, LOA úvěry poskytnuté 

nebankovním klientům, TOA hodnotu celkových aktiv, DEP hodnotu vkladů 
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klientů a STF představuje ostatní krátkodobé zdroje financování (depozita bank, 

finančních institucí, zdroje získané emisí dlužnických cenných papírů).  

Ačkoliv můžeme předpokládat, že využitím úvěrových příslibů může dojít i ke 

změně čisté pozice banky na mezibankovním trhu, hodnotu ukazatele L6SC3 

nebudeme vyčíslovat. Stejně jako v případě scénáře 1 totiž nemůžeme přesně 

určit, jaký druh likvidních aktiv banka použije pro financování větší úvěrové 

aktivity – zda hotovost, prostředky získané prodejem státních dluhopisů, 

neobnovením úvěrů poskytnutých ostatním bankám na mezibankovním trhu nebo 

kombinací všech uvedených variant. Nejsme tedy schopni vyčíslit, jak by se to 

přesně projevilo na čisté pozici banky na mezibankovním trhu.  

Někdy bývá argumentováno tím, že v krizovém období, kdy dochází k odlivu 

zdrojů, banka nemůže zvyšovat úvěrovou aktivitu. Ve skutečnosti k tomu banka 

někdy může být donucena, zejména tehdy, pokud v minulosti poskytla úvěrové 

přísliby, které nyní chtějí zákazníci banky využít. Pravděpodobnost využití 

úvěrových příslibů je o to větší, o co hůře fungují kapitálové trhy (Komárková et 

al., 2012). 

5.2.4 Vyčíslení dopadů scénářů na likviditu banky 

Poté, co pro každou banku v datovém souboru vypočítáme stresové hodnoty 

poměrových ukazatelů v rámci třech definovaných zátěžových scénářů, 

vypočítáme procentuální změny hodnot jednotlivých ukazatelů pro každou banku, 

každý poměrový ukazatel a každý scénář podle rovnice 5.16: 

 

B

Bs
i

L

LL
L


 , 

(5.16) 

kde Li je procentuální změna daného poměrového ukazatele u dané banky 

a daného scénáře, LS je stresová hodnota daného poměrového ukazatele a LB je 

základní hodnota daného poměrového ukazatele, tj. před aplikací stresového 

scénáře.  

V souladu s přístupem studie Rychtárik (2009) poté ze získaných hodnot Li 

vypočítáme hodnoty mediánu pro všechny poměrové ukazatele a pro všechny 

banky. Z výsledků potom bude možné vyhodnotit, který scénář nejvíce ohrožuje 

likviditu bank, a které banky jsou nejzranitelnější vůči definovaným likvidním 

šokům.  
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5.3 Výsledky scénářové analýzy 

Pro každou banku v datovém souboru jsme nejprve vypočítali stresové hodnoty 

šesti poměrových ukazatelů likvidity (L1 – L6) v rámci třech definovaných 

zátěžových scénářů. Takto získané hodnoty jsme porovnali s výsledky základních 

hodnot poměrových ukazatelů. Pro vyčíslení míry závažnosti jsme následně 

vypočítali podle rovnice 5.16 procentuální změny poměrových ukazatelů 

u daných bank a scénářů. V následujících podkapitolách nejprve prezentujeme 

výsledky hodnoty mediánu jednotlivých ukazatelů ve všech zemích Visegrádské 

čtyřky, v poslední podkapitole poté vyhodnocujeme nejzávažnější scénář pro 

každou z analyzovaných zemí a nejzranitelnější banky. 

5.3.1 Výsledky scénářové analýzy pro české banky 

Graf 20 zachycuje vývoj hodnot mediánu ukazatele L1, tj. podílu likvidních aktiv 

na celkových aktivech, v rámci různých scénářů aplikovaných na české banky. 

Pro tento ukazatel platí, že jeho vyšší hodnota signalizuje lepší likvidní pozici 

banky a tím nižší riziko likvidity. Je zcela evidentní, že všechny tři scénáře by 

měly za následek pokles likvidity banky. Současně je patrné, že míra závažnosti 

jednotlivých scénářů se liší.  

Graf 20 Medián ukazatele L1 českých bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Zdaleka nejhorší dopad by na banky měla realizace prvního scénáře, tj. runu na 

banky. Vzhledem k tomu, že hodnota mediánu ukazatele L1SC1 zůstala, i přes 

značný pokles, kladná, české banky by všeobecně zvládly vyplatit nebankovním 

klientům 20 % jejich vkladů. To však platí pouze v průměru, pochopitelně existují 
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banky, které by takovou situaci v některých letech nezvládly. Zejména se jedná 

o Českou spořitelnu v letech 2006 – 2007, ČSOB v letech 2006 – 2010, GE 

Money Bank v letech 2007 – 2009, Raiffeisenbank v letech 2010 – 2011 

a UniCredit Bank v roce 2009. Hodnota likvidních aktiv ostatních bank je 

dostačující na financování 20 % odlivu vkladů, dokonce i v krizovém období.  

Druhým nejzávažnějším scénářem, avšak s daleko menšími dopady na likviditu 

bank, je scénář 3, tj. využití úvěrových příslibů. K odlivu likvidity by v důsledku 

zvýšené úvěrové aktivity sice došlo, avšak všechny banky by zůstaly likvidní.  

Nejmenší dopad by na likviditu českých bank měl scénář 2, tj. krize důvěry na 

mezibankovním trhu. Pokles mezibankovních pohledávek a závazků by se 

celkově projevil jen mírně zhoršenou likvidní pozicí bank. Je to dáno specifickou 

situací v českém bankovním sektoru, který je jako celek v pozici čistého věřitele 

na mezibankovním trhu (kap. 3.2.6). Snížení závazků vůči ostatním bankám, na 

jejichž úhradu by banky musely použít likvidní aktiva, by však byly schopny 

zvládnout i ty banky, které jsou v některých letech na mezibankovním trhu 

čistými dlužníky (LLBW Bank CZ, Raiffeisenbank a Volksbank).  

 

Graf 21 Medián ukazatele L2 českých bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Jak je patrné z Grafu 21, také v případě ukazatele L2, tj. podílu likvidních aktiv na 

vkladech a ostatních krátkodobých zdrojích financování, je pro české banky 

nejzávažnějším scénářem případný run na banky, doprovázený výběrem 20 % 

vkladů nebankovních klientů (scénář 1). Bankovní sektor jako celek by takovou 

situaci sice zvládl (což ukazuje kladná hodnota mediánu ukazatele L2SC1), pro 
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některé banky by však šlo o situaci, která by ohrožovala jejich existenci. Opět se 

jedná o Českou spořitelnu v letech 2006 – 2008, ČSOB v letech 2006 – 2010, GE 

Money Bank v letech 2007 – 2009, Raiffeisenbank v letech 2010 – 2011 

a UniCredit Bank v roce 2009. U těchto bank by v uvedených letech byla hodnota 

ukazatele L2SC1 záporná. Ostatní banky by zůstaly likvidní i po výplatě 20 % 

vkladů ve všech analyzovaných letech. 

K mírnému zhoršení likvidity by došlo v případě využití úvěrových příslibů 

klienty, tedy v rámci zátěžového scénáře 3. Všechny banky by na navýšení 

úvěrové aktivity nicméně měly dostatek likvidních prostředků. Likvidní pozici 

českých bank by neohrozila ani krize důvěry na mezibankovním trhu (scénář 2); 

pokles mezibankovních pohledávek a závazků by v letech 2005 a 2006 dokonce 

likviditu českých bank mírně vylepšil. V roce 2005 byla totiž pouze jedna a v roce 

2006 pouze dvě banky v pozici čistých dlužníků na mezibankovním trhu, ostatní 

banky byly v pozici čistých věřitelů, proto objem jejich pohledávek za bankami 

převyšoval objem závazků vůči bankám (kap. 3.2.6).  

 

Graf 22 Medián ukazatele L3 českých bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Graf 22 dokumentuje, že dopady stresových scénářů na vývoj hodnoty mediánu 

ukazatele L3, tj. podílu likvidních aktiv na depozitech klientů, jsou velice 

podobné jako u předchozích dvou ukazatelů. Nejhorší dopad na likviditu bank by 

měl opět run na banku (scénář 1), při kterém by však většina bank (s výjimkou 

Českou spořitelnu v letech 2006 – 2008, ČSOB v letech 2006 – 2010, GE Money 

Bank v letech 2007 – 2009, Raiffeisenbank v letech 2010 – 2011 a UniCredit 

Bank v roce 2009) zůstala likvidních. Mírným zhoršením likvidity, avšak 
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zvládnutelným pro všechny české banky, by se projevily zbývající dva scénáře, tj. 

jak krize důvěry na mezibankovním trhu, tak i požadavky klientů na splnění 

poskytnutých úvěrových příslibů.   

 

Graf 23 Medián ukazatele L4 českých bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Ukazatel L4 měří likviditu bank nepřímo, když ukazuje, jaká část aktiv je vázána 

v nelikvidních úvěrech. Platí proto, že z hlediska rizika likvidity jsou pro banku 

příznivější spíše jeho nižší hodnoty. Nárůst ukazatele L4 v důsledku aplikace 

scénářů tedy znamená, že všechny tři scénáře by pro banky znamenaly pokles 

jejich likvidity (Graf 23). 

K nejzávažnějšímu scénáři opět patří scénář 1 (run na banku), následovaný 

scénářem 2 (krize důvěry na mezibankovním trhu). Vyšší úvěrová aktivita bank 

(scénář 3) by se projevila na likviditě českých bank nejméně. Míru závažnosti 

dopadu runu na banky dokládá to, že v případě GE Money Bank v letech 2007 

a 2008 a UniCredit Bank v roce 2008 je hodnota ukazatele L4SC1 dokonce vyšší 

než 100 %. Znamená to, že odliv 20 % vkladů nebankovních klientů by vedl 

k tomu, že tyto dvě banky by neměly dostatek zdrojů pro krytí již poskytnutých 

úvěrů. Ve skutečnosti by tedy nebyly schopny financovat výběr 20 % vkladů 

klientů. Jak je uvedeno v kap. 3.2.4, GE Money Bank se silně orientuje na 

úvěrovou aktivitu. Podíl úvěrů na celkových aktivech UniCredit Bank sice není 

tak vysoký, přesto ale patří k těm nadprůměrným (Příloha 5). Poskytování většího 

objemu úvěrů je pro banku potenciálně velmi výnosné. Výsledky scénářové 

analýzy však dokládají, jak je skutečně důležité vhodně vybalancovat vztah mezi 

likviditou banky a požadavky na její rentabilitu: pro banky, které mají v důsledku 
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vyšší úvěrové aktivity horší likvidní pozici, může být krizová situace daleko 

náročnější než pro banky s menším objemem poskytnutých úvěrů a větším 

polštářem likvidních aktiv. 

Z Grafu 24 je potom opět patrné, že run na banku (scénář 1) má na likviditu bank, 

měřenou ukazatelem L5, tj. podílem úvěrů na vkladech, podstatně horší dopad než 

scénář 3 (využití úvěrových příslibů klienty). Krize důvěry na mezibankovním 

trhu (scénář 2) hodnotu podílu úvěrů na vkladech neovlivňuje. 

 

Graf 24 Medián ukazatele L5 českých bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Protože ukazatel L5 měří také míru závislosti bank na ostatních zdrojích 

financování, jako jsou úvěry z mezibankovního trhu či prostředky získané emisí 

dluhopisů, hodnoty mediánu L5SC1 prokazují, že ačkoliv byl před aplikací 

stresového scénáře český bankovní sektor jako celek na ostatních zdrojích 

financování nezávislý (s výjimkou LLBW Bank, Raiffeisenbank a Volksbank – 

viz kap. 3.2.5), po odlivu 20 % nebankovních vkladů by se závislými stalo více 

bank (kromě třech výše uvedených také Dresdner Bank, HVB Bank, Equa bank 

v letech 2004 – 2010, GE Money Bank v letech 2004 – 2011, Calyon Bank 

v letech 2001, 2003 a 2004, Evropsko-ruská banka v letech 2009 – 2010, J&T 

banka v letech 2000, 2005 – 2008 a dokonce i Česká spořitelna v roce 2009).  

Graf 25 zachycuje, jak by krize důvěry na mezibankovním trhu (scénář 2) 

ovlivnila podíl čisté pozice na mezibankovním trhu na celkových aktivech bank. 

Jak již jsme vysvětlovali výše, dopady scénáře 1 a scénáře 3 na vývoj ukazatele 

L6 nebudeme modelovat, neboť nevíme, jakou část z likvidních aktiv by banky 
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použily nejdříve – zda hotovost, prostředky z mezibankovního trhu nebo státních 

dluhopisů. 

 

Graf 25 Medián ukazatele L6 českých bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Pokud by na mezibankovním trhu došlo ke krizi důvěry a následnému poklesu 

pohledávek a závazků vůči bankám o 20 %, podíl čisté pozice na celkových 

aktivech by se mírně snížil. I přesto by český bankovní sektor jako celek zůstal 

v pozici čistého věřitele na mezibankovním trhu, neboť hodnoty mediánu 

ukazatele L6SC2 jsou v celém analyzovaném období kladné; hlavními čistými 

dlužníky by i v případě takto definovaného krizového vývoje zůstaly pouze tři 

banky: LLBW Bank CZ, Raiffeisenbank a Volksbank (kap. 3.2.6). 

5.3.2 Výsledky scénářové analýzy pro maďarské banky 

Graf 26 zachycuje vývoj hodnot mediánu ukazatele L1, tj. podílu likvidních aktiv 

na celkových aktivech, v rámci různých scénářů aplikovaných na maďarské 

banky. Vyšší hodnota ukazatele ukazuje na lepší likvidní pozici banky a tím nižší 

riziko likvidity. Je patrné, že všechny tři scénáře by měly za následek pokles 

likvidity banky, avšak s různou mírou závažnosti.  

Stejně jako v případě českých bank, i v Maďarsku by nejhorší dopad na banky 

mělo uskutečnění prvního scénáře, tj. runu na banky. Protože hodnota mediánu 

ukazatele L1SC1 zůstala, i přes značný pokles, kladná, také maďarské banky by 

v průměru zvládly vyplatit nebankovním klientům 20 % jejich vkladů. Problémy 

s takto rozsáhlým výběrem vkladů by měly zejména MagNet Hungarian Civic 

Bank, Budapest Bank v letech 2007 – 2010, CIB Bank v letech 2003 – 2004 
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a 2007 – 2011, Raiffeisen Bank v letech 2004 – 2011, KHB Bank v roce 2003, 

2008 a 2009, Porsche bank v letech 2000, 2001 a 2009 a UniCredit Bank Hungary 

v letech 2010 – 2011.  

 

Graf 26 Medián ukazatele L1 maďarských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Nejmenší dopad na likviditu maďarských bank by měl scénář 3, tj. využití 

úvěrových scénářů a s tím související vyšší úvěrová aktivita bank. Došlo by sice 

k odlivu likvidity z bank, avšak s výjimkou Banif Plus Bank by všechny ostatní 

banky zůstaly likvidní. Poměrně závažné dopady by však na likviditu bank měl 

scénář 2, tj. krize důvěry na mezibankovním trhu, zejména v druhé polovině 

analyzovaného období. Pokles mezibankovních vkladů o 20 % by způsobil vážné 

problémy zejména Axa Bank, Banif Plus Bank, Magyar Cetelem Bank, Credigen 

Bank, Porsche Bank, v letech 2008 – 2010 i CIB Bank a Sopron Bank – hodnota 

jejich ukazatele L1SC2 je záporná. Je to zcela logické, neboť se jedná o banky, 

jejichž čistá pozice na mezibankovním trhu je výrazně záporná (Příloha 7). Dostát 

svým závazkům na mezibankovním trhu v požadované výši (20 %) by tak pro ně 

bylo prakticky nemožné.  

Jak je patrné z Grafu 27, také v případě podílu likvidních aktiv na vkladech 

a ostatních krátkodobých zdrojích financování, tj. ukazatele L2, je pro maďarské 

banky nejzávažnějším scénářem případný run na banky, doprovázený výběrem 

20 % vkladů nebankovních klientů (scénář 1). Výsledná kladná hodnota mediánu 

ukazatele L2SC1 signalizuje, že bankovní sektor jako celek má pro tuto situaci 

dostatečný polštář likvidních aktiv, nicméně u některých bank by opět šlo 

o ohrožení jejich samotné existence. Je možné jmenovat prakticky stejné banky 
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jako u předchozího ukazatele, tj. MagNet Hungarian Civic Bank, Budapest Bank 

v letech 2006 – 2010, CIB Bank v letech 2003 – 2004 a 2007 – 2011, Raiffeisen 

Bank v letech 2004 – 2011, KHB Bank v roce 2003, 2008 a 2009, Porsche Bank 

v letech 2000, 2001 a 2009 a UniCredit Bank Hungary v letech 2010 – 2011 

 

Graf 27 Medián ukazatele L2 maďarských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

K mírnému zhoršení likvidity by došlo v případě využití úvěrových příslibů 

klienty, tedy v rámci zátěžového scénáře 3, s čímž by opět měla problém pouze 

Banif Plus Bank. Likvidní pozici maďarských bank by opět velmi nepříznivě 

ovlivnila krize důvěry na mezibankovním trhu (scénář 2), kdy financovat pokles 

mezibankovních vkladů o 20 % by opět nezvládly stejné banky jako v případě 

ukazatele L1, tj. Axa Bank, Banif Plus Bank, Magyar Cetelem Bank, Credigen 

Bank, Porsche Bank, v letech 2008 – 2010 i CIB Bank a Sopron Bank, neboť 

jejich čisté zadlužení na mezibankovním trhu je příliš vysoké.  

Graf 28 dokumentuje, že při posuzování dopadů stresových scénářů na vývoj 

hodnoty mediánu ukazatele L3, tj. podílu likvidních aktiv na depozitech klientů, 

se v druhé polovině analyzovaného období jako nejzávažnější jeví scénář 2, tj. 

krize důvěry na mezibankovním trhu. Nejedná se o nijak překvapivý výsledek: 

maďarský bankovní sektor je od roku 2003 je v pozici čistého dlužníka a zejména 

v letech 2008 – 2010 byla čistá pozice na mezibankovním trhu výrazně negativní, 

když představovala okolo 30 % z celkových aktiv (kap. 3.2.6). K nejpostiženějším 

bankám patří opět ty nejvíce zadlužené na mezibankovním trhu a jmenované již 

výše: Axa Bank, Banif Plus Bank, Magyar Cetelem Bank, Credigen Bank, 

Porsche Bank, v letech 2008 – 2010 i CIB Bank a Sopron Bank. Financovat 
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poskytnuté úvěrové přísliby (scénář 3) by opět měla problém pouze Banif Plus 

Bank, zvládnout výběr 20 % vkladů od nebankovních klientů (scénář 1) by byl 

opět neřešitelný problém pro MagNet Hungarian Civic Bank, Budapest Bank 

v letech 2007 – 2010, CIB Bank v letech 2003 – 2004 a 2007 – 2011, Raiffeisen 

Bank v letech 2004 – 2011, KHB Bank v roce 2003, 2008 a 2009, Porsche bank 

v letech 2000, 2001 a 2009 a UniCredit Bank Hungary v letech 2010 – 2011. 

Dopady runu na banku, spojeného s výběrem 20 % vkladů, na hodnotu ukazatele 

L3 nicméně nejsou tak závažné – důvodem je právě větší závislost maďarských 

bank na ostatních zdrojích financování (a tím menší závislost na vkladech 

klientů). 

 

Graf 28 Medián ukazatele L3 maďarských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Pro ukazatel L4 platí, že jeho nízká hodnota znamená nízké riziko likvidity – měří 

totiž, jaká část aktiv banky je vázána v nelikvidních úvěrech. Nárůst ukazatele L4 

v důsledku aplikace scénářů tedy znamená, že všechny tři scénáře by pro 

maďarské banky znamenaly pokles jejich likvidity (Graf 29). Nejzávažnějším 

scénářem je scénář 1 (run na banku). Míra závažnosti dopadů scénáře 2 (krize 

důvěry na mezibankovním trhu) a scénáře 3 (vyšší úvěrová aktivita bank 

v důsledku úvěrových příslibů) je velmi podobná. Míru závažnosti dopadu runu 

na banky dokládá to, že v případě Commerzbank v roce 2010, Banco Popolare 

v roce 2005 a Erste Bank Hungary v letech 2001 – 2004 jsou hodnoty ukazatele 

L4SC1 vyšší než 100 %. Znamená to, že odliv 20 % vkladů nebankovních klientů 

by vedl k tomu, že by tyto banky účetně neměly v uvedených letech dostatek 

zdrojů pro krytí již poskytnutých úvěrů a ve skutečnosti by tedy nebyly schopné 

celých 20 % klientských vkladů vyplatit.  
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Graf 29 Medián ukazatele L4 maďarských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Hodnoty ukazatele L4SC2 větší než 100 % (a tím nezvládnutelnost krize důvěry na 

mezibankovním trhu) vykazují Banif Plus Bank, Magyar Cetelem Bank v letech 

2002 – 2011, Axa Bank v letech 2006 – 2008, Credigen Bank v letech 2009 – 

2010 a Commerzbank v roce 2010. Scénář 3, tj. čerpání úvěrových příslibů 

klienty, potom ohrožuje existenci Banif Plus Bank a také Commerzbank v roce 

2010. Výsledky tak opět dokládají, že banky s vyšší orientací na úvěrovou aktivitu 

(a nemusí se jednat o banky s nejvyšší orientací na úvěrové aktivity, pouze 

o banky s vyšším podílem úvěrů na aktivech) jsou vůči likvidním šokům 

zranitelnější. 

Z Grafu 30 je patrné, že na likviditu bank, měřenou podílem úvěrů na depozitech, 

má v některých letech horší dopad run na banku (scénář 1), v jiných letech naopak 

využití úvěrových příslibů klienty (scénář 3). Krize důvěry na mezibankovním 

trhu (scénář 2) hodnotu ukazatele L5 přímo neovlivňuje. 

Oba dva zátěžové scénáře vedou k tomu, že roste míra závislosti maďarských 

bank na ostatních zdrojích financování. Jestliže do roku 2002 by před aplikací 

zátěžových scénářů většině bank pro financování úvěrové aktivity postačovaly 

klientské vklady, likvidní šoky vedou k horší likvidní pozici bank a k nutnosti 

opatřit si také jiné zdroje financování, jako jsou prostředky získané emisí 

dluhopisů či na mezibankovním trhu. Po aplikaci zátěžového scénáře 1 by tak 

pouze čtyři banky zůstaly plně finančně nezávislé na ostatních zdrojích 

financování: Citibank, Deutsche Bank, Konzumbank a MagNet Hungarian Civic 

Bank. V případě scénáře 3 se pak skupina vyjmenovaných, finančně nezávislých 

bank, rozšíří ještě o Banco Popolare, Erste Bank Hungary, OTP Bank a Postabank 

es Takarekpenztar. V případě Deutsche Bank je to důsledek zejména velice nízké 
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úvěrové aktivity (kap. 3.2.4), u ostatních bank relativně vyššího podílu vkladů 

(kap. 3.2.5). U ostatních bank byla, přinejmenším v některých letech, hodnota 

ukazatelů L4SC1 a L4SC3 vyšší než 100 %, což ukazuje na jejich neschopnost dostát 

svým závazkům v požadované výši. 

 

Graf 30 Medián ukazatele L5 maďarských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Graf 31 Medián ukazatele L6 maďarských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Graf 31 zachycuje, jak by krize důvěry na mezibankovním trhu (scénář 2) 

ovlivnila podíl čisté pozice na mezibankovním trhu na celkových aktivech bank. 

Pokud by na mezibankovním trhu došlo ke krizi důvěry a následnému poklesu 
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pohledávek a závazků vůči bankám o 20 %, podíl čisté pozice na celkových 

aktivech by se ve většině analyzovaných let spíše zvýšil. I přesto by maďarský 

bankovní sektor jako celek zůstal po většinu období v pozici čistého dlužníka na 

mezibankovním trhu. Jak však vyplývá z údajů v předchozích grafech (Grafy 26 – 

30), zátěžový scénář by pro maďarské banky (i přes uvedené výsledné zlepšení 

pozice na mezibankovním trhu) byl velice náročný. K zlepšení hodnoty ukazatele 

L6 až na modelovanou úroveň L6SC2 by totiž ve skutečnosti vůbec nemuselo dojít: 

řada bank by měla problém svých 20 % závazků vůči ostatním bankám reálně 

uhradit, neboť nedisponuje dostatečným polštářem likvidních aktiv. Respektive, 

polštář likvidních aktiv maďarských bank je adekvátní pro „standardní“ období, 

nikoliv však pro modelované likvidní šoky.  

5.3.3 Výsledky scénářové analýzy pro polské banky 

Graf 32 zobrazuje výsledky hodnot mediánů podílu likvidních aktiv na celkových 

aktivech (tj. ukazatele L1) polských bank v rámci různých zátěžových scénářů.  

 

Graf 32 Medián ukazatele L1 polských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Je na první pohled patrné, že stejně jako u českých a maďarských bank, i polské 

banky jsou nejzranitelnější vůči případnému runu na banky (scénář 1). V případě 

polských bank jsou však důsledky horší. Polský bankovní sektor jako celek by byl 

schopen vyplatit nebankovním klientům 20 % jejich vkladů pouze v období let 

2000 – 2010. Řada bank by však, přinejmenším v některých letech, takovou 

situaci nebyla schopna zvládnout. Zejména se jedná o AIG Bank Polska (v letech 

2001 – 2007), Alior Bank (v letech 2009 – 2011), BOŚ Bank (téměř ve všech 
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letech), Bank Millennium (v letech 2009 – 2011), Bank Zachodni WBK (v letech 

2007 – 2011), BRE Bank (v letech 2009 – 2011), Getin Noble Bank (v letech 

2009 – 2011), Credit Agricole Bank Polska (v letech 2007 – 2010), Kredyt Bank 

(v letech 2008 – 2011), Volkswagen Bank Polska (v letech 2003 – 2007) či PKO 

Bank Polski (v letech 2008 – 2009 a v roce 2011). V roce 2011 se však situace 

výrazně zhoršila a pouze vkladatelé třech bank (Raiffeisen Bank Polska, Nordea 

Bank Polska a Bank BPH) by byli schopni vybrat 20 % svých vkladů. Ostatním 

bankám by chyběla potřebná likvidita (což dokládá i záporná hodnota mediánu 

ukazatele L1SC1 v posledním analyzovaném roce).  

Druhým krizovým scénářem vývoje, avšak s o něco méně závažným dopadem na 

likviditu bank, je scénář 2, tedy krize důvěry na mezibankovním trhu. Propad 

mediánu hodnoty L1SC2 není tak hluboký, po celé období zůstává kladný 

a ukazuje tak na schopnost polského bankovního sektoru jako celku i při tomto 

scénáři udržet postačující likviditu. Dostát 20 % svých závazků na 

mezibankovním trhu by však byl pro některé banky problém po celé analyzované 

období (Fiat Bank Polska, Mercedes-Benz Bank Polska, RCI Bank Polska 

a Santander Consumer Bank), pro jiné pouze v některých letech: AIG Bank 

Polska (v letech 2001 – 2007), Euro Bank (v roce 2009), Kredyt Bank (v roce 

2008), SGB Bank (v roce 2008), Toyota Bank Polska (v letech 2003 – 2006) 

a Volkswagen Bank Polska (v letech 2003 – 2006). U těchto bank v uvedených 

letech vedla aplikace stresového scénáře k záporným hodnotám ukazatele L1SC2. 

Není vůbec překvapující, že se jedná zejména o banky, které na mezibankovním 

trhu mají silně negativní čistou pozici, tj. jsou výraznými čistými dlužníky (kap. 

3.2.6). Požadavek splatit najednou 20 % jejich závazků vůči ostatním bankám je 

tak pro ně prakticky nesplnitelný. 

K odlivu likvidity by vedl i scénář 3, tj. využití úvěrových příslibů nebankovními 

klienty. Nedostatkem likvidních aktiv, potřebných pro realizaci úvěrových 

příslibů, by trpělo pouze několik bank: AIG Bank Polska v letech 2001 – 2006, 

BOŚ Bank a Bank Pocztowy v roce 2011, Fiat Bank Polska v roce 2002 a 2004, 

Mercedes-Benz Bank Polska v letech 2007 – 2008, RCI Bank Polska v letech 

2006 – 2007, Volkswagen Bank Polska v roce 2004 a 2007 a Toyota Bank Polska 

téměř po celé analyzované období.  

Aplikací všech tří zátěžových scénářů na poměrový ukazatel L2, tj. podíl 

likvidních aktiv na vkladech a ostatních krátkodobých zdrojích financování, jsme 

získali stresové hodnoty tohoto ukazatele. Výsledky hodnot jejich mediánů 

prezentujeme v Grafu 33. Je patrné, že scénářová analýza zde přinesla podobné 

výsledky jako v případě ukazatele L1: nejzávažnější dopad na likviditu bank by 

měla realizace scénáře 1 (run na banku), kdy by v roce 2011 polský bankovní 

sektor jako celek nebyl schopen tuto situaci zvládnout. Druhým nejzávažnějším 

scénářem, avšak s podstatně méně nepříznivými dopady, je po většinu období 
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scénář 2 (krize důvěry na mezibankovním trhu), ke konci analyzovaného období 

má o něco horší dopady scénář 3 (realizace úvěrových příslibů).   

 

Graf 33 Medián ukazatele L2 polských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Také pokud bychom chtěli jmenovat banky, které by při daných zátěžových 

scénářích měly problémy s nedostatečnou výší polštáře likvidních aktiv, jejich 

seznam by byl prakticky totožný s výčtem uvedeným u ukazatele likvidity L1. 

Zdaleka největším nedostatkem likvidity by v rámci runu na banku trpěly AIG 

Bank Polska, BOŚ Bank, Bank Zachodni WBK či Kredyt Bank, v případě krize 

důvěry na mezibankovním trhu AIG Bank Polska, Fiat Bank Polska, Mercedes-

Benz Bank Polska, Santander Consumer Bank, RCI Bank Polska či Toyota Bank 

Polska, naplnit úvěrové přísliby by nezvládly zejména Santander Consumer Bank, 

Toyota Bank Polska a AIG Bank Polska.  

Ukazatel L3 poměřuje likvidní aktiva k depozitům nebankovních klientů. Jak je 

patrné z Grafu 34, v některých letech má nejzávažnější dopad na likviditu bank, 

měřenou ukazatelem L3, realizace runu na banku (scénář 1), v jiných letech se 

jako závažnější jeví scénář 2 (krize důvěry na mezibankovním trhu). V roce 2011 

by však, stejně jako u předchozích dvou ukazatelů, likvidita bank byla zásadně 

ohrožena případným runem na banky. Bankovní sektor by nedisponoval 

dostatečným množstvím likvidních aktiv, nutných pro vyplacení 20 % klientských 

vkladů. Lépe jsou na tom v tomto ohledu banky, které mají méně klientských 

vkladů a spoléhají se také na ostatní zdroje financování (například SGB Bank, 

Deutsche Bank Polska, RCI Bank Polska či Getin Noble Bank – viz kap. 3.2.3). 

Naopak nejhůře dopadá případný výběr vkladů na likviditu BOS Bank, Bank 

Zachodni WBK (v letech 2007 – 2011), Kredyt Bank (v letech 2008 – 2011), 
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Volkswagen Bank Polska (v letech 2003 – 2007) či AIG Bank Polska (v letech 

2001 – 2007).  

 

Graf 34 Medián ukazatele L3 polských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Jak vyplývá z hodnot mediánu L3SC2, případnou krizi důvěry na mezibankovním 

trhu by měl polský bankovní sektor zvládnout. Do problémů s úhradou 20 % 

jejich závazků vůči ostatním bankám by se nicméně opět dostaly banky v pozici 

velkých čistých dlužníků na mezibankovním trhu, zejména AIG Bank Polska, 

Mercedes-Benz Bank Polska, RCI Bank Polska, Santander Consumer Bank či 

Toyota Bank Polska. Tím by se potenciálně likvidní problémy těchto bank mohly 

přelít i na ostatní banky, zejména ty, které jsou vůči těmto vyjmenovaným 

bankám v pozici věřitele.  

Zvýšit úvěrovou aktivitu v důsledku požadavků klientů na naplnění úvěrových 

příslibů by mělo být pro banky nejmenším problémem. Výjimkou jsou opět 

zejména Toyota Bank Polska, RCI Bank Polska, Mercedes-Benz Bank Polska 

a AIG Bank Polska, což jsou banky, které se silně orientují na úvěrovou aktivitu 

(kap. 3.2.4). Další zvyšování objemu úvěrů pro ně tedy již není žádoucí.  

Protože při interpretaci výsledků poměrového ukazatele L4, tj. podílu úvěrů na 

aktivech bank, je třeba pamatovat na to, že vyšší hodnoty tohoto ukazatele 

znamenají vyšší riziko likvidity, z Grafu 35 je patrné, že všechny tři zátěžové 

scénáře jsou spojené s odlivem likvidity z bankovního sektoru. Nejzávažnějším 

scénářem nicméně i zde zůstává run na banku, spojený s výběrem 20 % 

klientských vkladů (scénář 1). Pouze u Volkswagen Bank Polska v letech 2003 – 

2007 však hodnota ukazatele L4SC1 překročila 100 %. Znamená to, že kromě této 
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banky v uvedených letech by ostatní banky i přes výběr 20 % depozit 

nebankovních klientů přesto měly své poskytnuté úvěry kryty existujícími zdroji. 

 

Graf 35 Medián ukazatele L4 polských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Závažnost scénáře 2 (krize důvěry na mezibankovním trhu) a scénáře 3 (využití 

úvěrových příslibů) je velmi podobná. U Fiat Bank Polska, RCI Bank Polska, 

Santander Consumer Bank, Toyota Bank Polska a Volkswagen Bank Polska 

hodnoty L4SC2 v některých letech překračují 100 %, v případě ukazatele L4SC3 

k překročení 100 % hranice došlo pouze u třech bank, a to RCI Bank Polska, 

Santander Consumer Bank a Toyota Bank Polska. Uvedené banky se silně 

zaměřují na poskytování úvěrů a současně pro financování využívají i hodně 

prostředků z mezibankovního trhu. Dopady obou dvou scénářů by pro tyto banky 

mohly proto být fatální.  

V Grafu 36 jsou prezentovány výsledky mediánu ukazatele L5, tj. podílu úvěrů na 

vkladech, pro polské banky v rámci dvou zátěžových scénářů (krize důvěry na 

mezibankovním trhu nemá na vývoj tohoto ukazatele žádný přímý vliv). Jak je 

patrné z grafu, zejména případný run na banky (scénář 1) by vedl ke značnému 

zvýšení závislosti polských bank na ostatních zdrojích financování. V důsledku 

vyššího využití úvěrových příslibů (scénář 3) by se likvidita polských bank 

zhoršila podstatně méně.  
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Graf 36 Medián ukazatele L5 polských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Graf 37 potom zachycuje, jak by byl podíl čisté pozice na mezibankovním trhu na 

celkových aktivech bank, tj. ukazatel L6, ovlivněn krizí důvěry na 

mezibankovním trhu (scénář 2).  

 

Graf 37 Medián ukazatele L6 polských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Pokud by na mezibankovním trhu došlo ke krizi důvěry a následnému poklesu 

pohledávek a závazků vůči bankám o 20 %, podíl čisté pozice na celkových 

aktivech by se, stejně jako v případě maďarských bank, ve většině analyzovaných 



5 Scénářová analýza 
 

125 

 

let spíše zvýšil. I přesto by polský bankovní sektor jako celek zůstal po většinu 

období v pozici čistého dlužníka na mezibankovním trhu. Jak však vyplývá 

z údajů v předchozích grafech (Grafy 32 – 36), krize důvěry na mezibankovním 

trhu by pro polské banky (i přes uvedené výsledné zlepšení čisté pozice) byla 

velice náročná. K zlepšení hodnoty ukazatele L6 až na modelovanou úroveň L6SC2 

by, stejně jako v případě maďarského bankovního sektoru, podle našeho názoru 

totiž ve skutečnosti pravděpodobně vůbec nedošlo, protože řada bank by měla 

problém svých 20 % závazků vůči ostatním bankám reálně uhradit. Mohlo by tak 

dojít ke vzniku sekundární platební neschopnosti, neboť následně by nemusely být 

schopné dostát svým závazkům i banky, které jsou na mezibankovním trhu 

v pozici čistých věřitelů, neboť by jejich pohledávky za ostatními bankami nebyly 

uhrazeny vůbec nebo pouze částečně. Polštář likvidních aktiv, držený polskými 

bankami, není tedy adekvátní pro námi modelované krizové situace.  

5.3.4 Výsledky scénářové analýzy pro slovenské banky 

V Grafu 38 jsou zachyceny výsledky scénářové analýzy pro slovenské banky, 

aplikované na podíl likvidních aktiv na celkových aktivech. Je přitom velice dobře 

patrné, že nejzávažněji by na slovenský bankovní sektor dopadl případný run na 

banky. Jde o dopad ještě horší než v případě polských bank. Zatímco polský 

bankovní sektor by jako celek nebyl schopen vyplatit vkladatelům 20 % jejich 

depozit až v roce 2011, slovenské banky by pro výplatu vkladů neměly dostatek 

likvidity již v posledních třech analyzovaných letech, tj. v období let 2009 – 2011. 

Například v roce 2011 by tak vkladatelé byli schopni získat požadované 

prostředky pouze od tří bank, a to ČSOB, Privatbanky a Volksbank, o rok dříve 

pouze od dvou bank, a to ČSOB a UniCredit Bank. Nejmenší hodnoty ukazatele 

L1SC1 a tím největší nedostatek likvidity vykazují zejména Tatra banka a VÚB 

banka, což jsou banky s velmi nízkou likviditou i před aplikací stresového scénáře 

(kap. 3.2.1).   

I když by scénář 2 (krize důvěry na mezibankovním trhu) i scénář 3 (využití 

úvěrových příslibů) vedly k odlivu likvidity ze slovenských bank, přesto by banky 

zůstaly likvidní. Jedinou výjimkou je Calyon Bank Slovakia v roce 2001 pro 

scénář 2 a VÚB banka v roce 2010 pro scénář 3. U obou těchto bank je 

v uvedených letech stresová hodnota ukazatele L1 záporná. Calyon Bank Slovakia 

by tak v roce 2001 neměla dostatek likvidních prostředků pro splacení 20 % jejích 

mezibankovních závazků a VÚB banka by v roce 2010 nebyla schopná naplnit 

přislíbené úvěrové přísliby, taktéž z důvodu nedostatku likvidních aktiv, které 

v roce 2010 VÚB výrazně poklesly zejména v důsledku omezení aktivit na 

mezibankovním trhu (kap. 3.2.1).   
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Graf 38 Medián ukazatele L1 slovenských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Stresové hodnoty podílu likvidních aktiv na vkladech a ostatních krátkodobých 

zdrojích financování jsou prezentovány v Grafu 39. Dopady všech tří zátěžových 

scénářů jsou velice podobné: v letech 2009 – 2011 by slovenský bankovní sektor 

nebyl schopný vyplatit vkladatelům 20 % jejich vkladů (scénář 1), opět s několika 

výjimkami (např. v roce 2011 ČSOB, Privatbanka a Volksbank). Naproti tomu 

míra závažnosti krize důvěry na mezibankovním trhu (scénář 2) i využití 

úvěrových příslibů (scénář 3) je daleko nižší a do problémů by se v rámci obou 

scénářů dostala vždy jenom jedna banka v jednom roce: Calyon Bank Calyon 

Bank Slovakia v roce 2001 (scénář 2) a VÚB banka v roce 2010 (scénář 3). 

Ostatní banky by neměly problém vyplatit 20 % jejich závazků vůči ostatním 

bankám či zvýšit úvěrovou aktivitu o 5 % v důsledku naplnění úvěrových příslibů. 

 

Graf 39 Medián ukazatele L2 slovenských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 
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Protože slovenské banky financují své aktivity zejména z klientských vkladů, 

výsledky scénářové analýzy podílu likvidních aktiv na depozitech klientů, tj. 

ukazatele L3, jsou prakticky totožné s výsledky pro předchozí ukazatel (Graf 40). 

Nejzávažnější dopad by na slovenské banky měla realizace scénáře 1 (run na 

banky), závažnost scénáře 2 (krize důvěry na mezibankovním trhu) a scénáře 3 

(realizace úvěrových příslibů) je daleko nižší. Stejné banky by se rovněž dostaly 

do problémů s likviditou. 

 

Graf 40 Medián ukazatele L3 slovenských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Graf 41 Medián ukazatele L4 slovenských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Likviditu bank lze měřit i poměrovým ukazatelem L4, tj. podílem úvěrů na 

aktivech. Protože vyšší hodnoty tohoto ukazatele znamenají vyšší riziko likvidity, 

z hodnot v Grafu 41 je patrné, že nejhůře likviditu slovenských bank ovlivní opět 
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scénář 1 (run na banky). Dopad vyššího využití úvěrových příslibů (scénář 3) je 

daleko menší, krize důvěry na mezibankovním trhu (scénář 2) by likviditu bank 

na Slovensku ovlivnila zcela minimálně. Výsledky hodnot L4SC1, L4SC2 i L4SC3 

jsou pro všechny banky nižší než 100 %, což znamená, že realizace uvedených 

zátěžových scénářů by neměla mít fatální vliv na žádnou z analyzovaných bank.   

 

Graf 42 Medián ukazatele L5 slovenských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Ukazatel L5, tj. podíl úvěrů na vkladech klientů, vypovídá nejenom o úrovni 

rizika likvidity, ale i o tom, z jakých prostředků banka financuje svou úvěrovou 

aktivitu. Z Grafu 42 je patrné, že v důsledku obou zkoumaných stresových 

scénářů (runu na banky i úvěrových příslibů) by došlo ke zvýšení závislosti 

slovenských bank na ostatních zdrojích financování. Jestliže před aplikací 

zátěžových testů byla většina slovenských bank nezávislá na ostatních zdrojích 

financování (s výjimkou ČSOB, Istrobanky, OTP banky, HVB Bank Slovakia 

a Calyon Bank Slovakia v některých letech – kap. 3.2.5), po vyšším využití 

úvěrových příslibů (scénář 3) vykazují závislost na ostatních zdrojích financování 

i Volksbank, UniCredit Bank a VÚB banka.  

Následkem runu na banky (scénář 1) míra nezávislosti bank ještě více klesá 

a v podstatě pouze čtyři banky (Citibank, Privatbanka, Poštová banka a Slovenská 

sporiteľňa) by ani v jednom z analyzovaných let pro financování své úvěrové 

aktivity nepotřebovaly prostředky získané z mezibankovního trhu či z emise 

dluhopisů. Krize důvěry na mezibankovním trhu (scénář 2) nemá žádný přímý 

vliv na hodnotu ukazatele L5.  

Graf 43 potom zachycuje dopady krize důvěry na mezibankovním trhu (scénář 2) 

na čistou pozici slovenských bank na mezibankovním trhu.  
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Graf 43 Medián ukazatele L6 slovenských bank pro různé scénáře 

 

Pramen: výpočty autora 

 

Z výsledků stresové hodnoty ukazatele L6 je patrné, že v důsledku krize důvěry 

na mezibankovním trhu a s ní spojeným poklesem pohledávek a závazků vůči 

bankám o 20 % by ve většině sledovaných let došlo k mírnému zhoršení čisté 

pozice bank. Slovenský bankovní sektor by přesto až do roku 2007 zůstal v pozici 

čistého věřitele, což je patrné z kladné hodnoty L6SC2. Rovněž počet čistých 

věřitelů a čistých dlužníků by zůstal zachován, pouze by se velice mírně změnila 

velikost jejich čisté pozice. Aplikací stresového scénáře by se slovenský bankovní 

sektor dostal do pozice čistého dlužníka o rok dříve než ve skutečnosti, tj. již 

v roce 2008. I banky, které jsou v pozici čistých věřitelů, však nemají tak velkou 

negativní čistou pozici jako některé polské či maďarské banky. Jsou tedy, 

obdobně jako české banky, daleko méně zranitelné v případě turbulencí na trhu.  

5.3.5 Vyhodnocení dopadů jednotlivých scénářů 

Pro každou banku v datovém souboru jsme ze stresových hodnot poměrových 

ukazatelů vypočítali procentuální změny hodnot jednotlivých ukazatelů. Z takto 

získaných hodnot jsme vypočítali hodnoty mediánu pro všechny poměrové 

ukazatele, všechny banky a všechny scénáře. Přehled hodnot mediánů změn všech 

poměrových ukazatelů všech bank v rámci daného zátěžového scénáře 

prezentujeme v Tabulce 27. Jak je z výsledků patrné, ve všech Visegrádských 

zemích by měl na banky nejzávaznější dopad scénář 1 (run na banky). Míra 

poklesu likvidity bank se v jednotlivých zemích poměrně výrazně odlišuje a je 

vidět i to, že v krizových letech by run na banky dopadl daleko tvrději než 

v předkrizovém období. Zaměříme-li se na poslední roky z analyzovaného období, 

k největším poklesům likvidity by došlo ve slovenském a polském bankovním 

sektoru, kde by hodnota ukazatelů likvidity teoreticky klesla o více než 100 %, 

což by znamenalo negativní hodnotu některých ukazatelů. To je v praxi nemožné, 
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proto by ve skutečnosti velice pravděpodobně nedošlo, přinejmenším u některých 

bank, k výplatě klienty požadovaných 20 % vkladů.    

 

Tabulka 27 Závažnost dopadů jednotlivých scénářů 

Scénáře 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Česká republika  

Scénář 1 -6,2 -12 -16 -17 -18 -22 -25 -42 -57 -48 -49 -51 

Scénář 2 -8,1 -7,6 -4,8 -4,6 -5,0 -3,9 -4,2 -7,4 -7,1 -5,0 -4,5 -6,5 

Scénář 3 -2,5 -5,3 -4,9 -5,3 -5,3 -7,7 -14 -22 -20 -15 -14 -11 

Maďarsko 

Scénář 1 -19 -22 -18 -22 -22 -17 -16 -14 -26 -23 -29 -18 

Scénář 2 -7,5 -8,5 -5,5 -11 -12 -13 -13 -16 -18 -16 -18 -15 

Scénář 3 -6,6 -7,5 -5,2 -5,7 -6,6 -6,3 -7,3 -7,8 -14 -11 -16 -14 

Polsko 

Scénář 1 -27 -21 -33 -20 -18 -18 -18 -20 -29 -34 -32 -128 

Scénář 2 -13 -9,8 -12 -11 -9,2 -10 -9,8 -15 -15 -12 -7,3 -15 

Scénář 3 -9,7 -8,1 -11 -13 -6,5 -11 -11 -19 -19 -19 -18 -41 

Slovensko 

Scénář 1 -22 -29 -26 -29 -22 -27 -31 -31 -28 -76 -107 -136 

Scénář 2 -5,3 -5,2 -4,9 -5,9 -6,5 -8,6 -6,0 -5,1 -6,2 -12 -5,4 -8,6 

Scénář 3 -5,2 -5,3 -5,9 -8,3 -6,7 -7,9 -9,6 -9,7 -9,8 -22 -27 -33 

Pramen: výpočty autora 

 

Míra závažnosti dalších dvou scénářů se v jednotlivých zemích a letech liší. 

Aktuálně by v České republice a na Slovensku bankám odčerpala více likvidity 

realizace scénáře 3 (využití úvěrových příslibů), v Maďarsku a Polsku scénář 2 

(krize důvěry na mezibankovním trhu). Rozdílné výsledky jsou dané především 

tím, že český bankovní sektor je po celé období na mezibankovním trhu v pozici 

čistého věřitele, slovenský bankovní sektor v posledních třech letech sice už ne, 

avšak čistá pozice slovenských bank na mezibankovním trhu je poměrně malá. 

Požadavek splatit 20 % závazků vůči ostatním bankám by tak pro české 

a slovenské banky nebyl, na rozdíl od těch polských a maďarských, žádný 

problém. I přesto by však krize důvěry na mezibankovním trhu mohla mít 

nežádoucí dopad i na české a slovenské banky, a to tehdy, pokud by se zhoršila 

schopnost jejich dlužníků na mezibankovním trhu dostát svým závazkům.  

Jedním z našich cílů bylo i zodpovědět otázku, které banky jsou při případném 

likvidním šoku nejzranitelnější. Za tímto účelem jsme pro každou banku 

vypočítali hodnotu mediánu změn všech poměrových ukazatelů ve všech třech 

aplikovaných scénářích. Výsledky uvádíme v Přílohách 14 – 17. Protože chceme 
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podchytit zejména aktuální situaci, při interpretaci výsledků se zaměříme zejména 

na hodnoty v posledních třech letech, tj. v letech 2009 – 2011.  

V České republice patří k nejzranitelnějším bankám v posledních letech 

Volksbank, UniCredit Bank a Raiffeisenbank, u nichž by v některých letech 

v důsledku likvidních šoků likvidita klesla o více než 30 %. K potenciálně 

zranitelné patří i GE Money Bank, kde by k velkému poklesu likvidity došlo 

v letech 2007 – 2008 (Příloha 14). Všechny tyto banky byly zmiňovány v kap. 

5.3.1 jako banky, které by nebyly schopné dostát některým svým závazkům. 

Příčiny jsou poměrně jasné: jde o banky, kterým pro financování jejich činnosti 

nepostačují vklady klientů, ale potřebují využívat i další zdroje financování; 

Volksbank a Raiffeisenbank jsou, zejména v posledních letech, čistými věřiteli na 

mezibankovním trhu; všechny tyto banky se poměrně výrazně orientují na 

poskytování úvěrů nebankovním klientům. Jejich zásoba likvidních aktiv je proto 

spíše nižší, což je však činí zranitelnými. V ostatních velkých a středních bankách 

je však situace velice podobná. Nejméně zranitelnými jsou malé banky, což znovu 

potvrzuje naše předchozí závěry, že likvidita českých bank klesá s jejich velikostí 

(kap. 3.3.1, kap. 4.3.2).  

V Maďarsku je jednoznačně nejzranitelnější bankou Magyar Cetelem Bank. 

K velice zranitelným však patří i Raiffeisen Bank, CIB Bank, Credigen Bank, 

MagNet Hungarian Civic Bank, Porsche bank, Sopron Bank Burgenland, 

UniCredit Bank Hungary či Volksbank Hungary. Pokles likvidity po aplikaci 

stresových scénářů by u těchto bank převyšoval 30 %, v řadě případů i 50 % 

(Příloha 15). Na tyto banky jsme rovněž upozorňovali již v rámci kap. 5.3.2. 

Stejně jako u českých bank, i u maďarských je možné definovat společné 

charakteristiky, které činí tyto banky zranitelnými vůči likvidním šokům: výrazná 

závislost na prostředcích získávaných z mezibankovního trhu, vyšší orientace na 

úvěrovou aktivitu a z toho vyplývající nižší likvidita. Na rozdíl od České 

republiky, v případě maďarského bankovního sektoru jsou nejvíce zranitelné 

banky zástupci všech skupin bank: malých, středních i velkých.  

Z Přílohy 16 je možné vyčíst, které banky jsou nejzranitelnější v Polsku. Jejich 

vyjmenování opět nebude nikterak překvapující, neboť všechny již byly v kap. 

5.3.3 označeny jako potenciálně problémové. Jedná se tedy zejména o Alior Bank, 

BOŚ Bank, Bank Pocztowy, Bank Zachodni WBK, BRE Bank, Credit Agricole 

Bank Polska, Euro Bank, Kredyt Bank, Nordea Bank Polska, Santander Consumer 

Bank a Toyota Bank Polska, u nichž by po likvidním šoku došlo v posledních 

třech letech k poklesu likvidity většímu než o 30 %, v některých případek výrazně 

většímu. Velká část těchto bank opět vykazuje podobné rysy jako zranitelné české 

a maďarské banky: při financování své činnosti jsou závislé i na ostatních zdrojích 

financování, ve větší míře poskytují úvěry nebankovním klientům, v krizových 

letech patří spíše k čistým dlužníkům na mezibankovním trhu, některé z bank 
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k poměrně výrazným dlužníkům (jejich čistá pozice na mezibankovním trhu je 

velká). Vyjmenované banky totiž patří spíše do skupiny malých a středních bank, 

což je zdánlivě v rozporu s našimi výsledky regresní analýzy (kap. 4.3.1 a 4.3.2), 

z nichž vyplynulo, že likvidita polských bank klesá s jejich velikostí. Klíčovým 

faktorem, který rozhoduje o zranitelnosti polských bank vůči likvidním šokům, 

však ani tolik není objem jejich likvidních aktiv, jako spíše závislost na 

prostředcích z mezibankovního trhu. To potvrzují i závěry kap. 3.3.2 a údaje 

polského regulátora (PFSA, 2008), že zdroje z mezibankovního trhu využívají 

zejména malé a střední banky s nedostatečně rozvinutou základnou vkladů. 

K největšímu propadu likvidity po aplikaci zátěžových scénářů by v posledních 

třech letech došlo na Slovensku u Slovenské sporiteľni, Tatra banky, VÚB banky 

a UniCredit Bank, kde by došlo k poklesu likvidity o více než 30 % (Příloha 17). 

Kromě Tatra banky jsou uvedené banky v posledních třech letech v pozici čistých 

dlužníků na mezibankovním trhu, klíčovým faktorem zranitelnosti těchto bank je 

však jejich velmi nízká hodnota likvidních aktiv. Situace je velice podobná pro 

další střední a velké banky. Stejně jako v případě českých bank, i na Slovensku 

jsou tedy nejzranitelnější střední a velké banky. To je zcela v souladu se závěry, 

ke kterým dospěli Jurča a Rychtárik (2006), kteří analyzovali situaci ve 

slovenském bankovním sektoru v roce 2005. Potvrzuje to i naše zjištění z kap. 

3.3.4, že likvidita malých bank je nejvyšší.   
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6. Závěr 

Cílem habilitační práce bylo komplexně ohodnotit riziko likvidity komerčních 

bank v zemích Visegrádské čtyřky v letech 2000 – 2011. V úvodu práce jsme si 

vymezili osm otázek, jejichž zodpovězení povede ke splnění stanoveného cíle. 

Odpovědi na jednotlivé otázky jsou prezentovány v následujícím textu.  

 

Jak se vyvíjela likvidita bank v zemích Visegrádské čtyřky v letech 2000 – 2011?  

Nejvíce likvidních aktiv drží české banky, následované maďarskými bankami. 

Likvidita polských a slovenských bank je, zejména v posledních třech letech, 

podstatně horší. V průběhu analyzovaného období došlo k poklesu likvidity ve 

všech Visegrádských zemích, avšak trend vývoje se v jednotlivých zemích liší. 

Likvidita českých bank klesala v letech 2000 – 2009 v důsledku vyšší úvěrové 

aktivity bank, naopak v posledních dvou letech dochází k nárůstu likvidity. Na 

Slovensku výrazně poklesla likvidita bank v roce 2009 a 2010 a i přes mírné 

zlepšení v roce 2011 je na poměrně nízké úrovni. K poklesu likvidity polských 

a maďarských bank začalo docházet už v roce 2007. V polském i maďarském 

bankovním sektoru se projevily některé důležité systémové problémy: vysoký 

podíl úvěrů poskytnutých v cizí měně a vysoký podíl úvěrů na vkladech. Likviditu 

slovenských bank ovlivnily výrazně změny v aktivitě bank na mezibankovním 

trhu po přijetí eura, na likviditu polských a maďarských bank má kromě finanční 

krize negativní vliv i jejich vyšší úvěrová aktivita. Z hodnot podílu likvidních 

aktiv na vkladech vyplývá, že naprostá většina českých, maďarských, polských 

a slovenských bank je citlivá na masivnější výběr vkladů. Zatímco českým 

a slovenským bankám většinou pro financování úvěrové aktivity postačují vklady 

nebankovních klientů, mnoho maďarských a polských bank je závislých také na 

ostatních zdrojích financování, což zvyšuje jejich zranitelnost v případě turbulencí 

na trhu. Významné rozdíly vykazuje i aktivita bank na mezibankovním trhu. 

Český bankovní sektor je jako celek v pozici čistého věřitele po celé analyzované 

období, slovenský bankovní sektor v letech 2000 – 2007. Maďarský bankovní 

sektor je v pozici čistého dlužníka již od roku 2003 a nejzranitelnější je v tomto 

ohledu polský bankovní sektor, který byl v pozici čistého věřitele pouze v roce 

2001. Čistá pozice banky na mezibankovním trhu ovlivňuje i likviditu banky: 

v České republice, Polsku a Maďarsku jsou banky v pozici čistých věřitelů 

likvidnější než banky v pozici čistých dlužníků.  
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Ovlivňuje velikost banky volbu strategie pro řízení likvidity banky? 

Velikost banky má, ve většině případů statisticky významný, vliv na strategii pro 

řízení likvidity jednotlivých bank. V českém, slovenském a maďarském 

bankovním sektoru likvidita klesá s velikostí banky. Malé a střední banky 

preferují defenzivní strategii řízení likvidity – udržují dostatečnou výši likvidních 

aktiv. Velké banky využívají spíše ofenzivní strategii řízení likvidity, tj. orientují 

se spíše na pasivní stranu bilance a spoléhají na to, že v případě potřeby získají 

prostředky na mezibankovním trhu. Je to zcela v souladu s hypotézou „too big to 

fail“. Jestliže management banky vnímá banku jako příliš velkou na to, aby padla, 

spoléhá na to, že v případě likvidní krize banka získá likvidní podporu od věřitele 

poslední instance. Motivace držet dostatečnou zásobu likvidních aktiv je proto 

výrazně nižší než u malých a středních bank. Velikost banky ovlivňuje i pozici 

banky na mezibankovním trhu. V českém a slovenském bankovním sektoru jsou 

na prostředcích z mezibankovního trhu nejvíce závislé střední banky, naopak malé 

a velké banky jsou na mezibankovním trhu spíše v pozici čistých věřitelů. Naproti 

tomu v maďarském a polském bankovním sektoru dosahují nejhorší čisté pozice 

na mezibankovním trhu malé banky.  

 

Přistoupily některé banky v krizovém období ke strategii hromadění likvidity? 

Hromadění likvidity je jednou z obranných reakcí bank na finanční krizi.  

Vzhledem k tomu, že v průběhu krizových let likvidita bank rostla pouze 

v českém bankovním sektoru, můžeme úvahy o hromadění likvidity bankami 

v ostatních Visegrádských zemích zamítnout. Přinejmenším některé české banky 

se ale velice pravděpodobně k této strategii uchýlily. Dokládají to i výsledky 

probit analýzy (kap. 4.3.3), z nichž vyplývá, že v případě českých bank 

pravděpodobnost, že banka bude na mezibankovním trhu čistým věřitelem, klesá 

v období finanční krize. Tento závěr je podpořen i tím, že pravděpodobnost, že 

banky budou na mezibankovním trhu v pozici čistých věřitelů, roste s tempem 

růstu hrubého domácího produktu. Ve fázi recese jsou banky opatrnější a preferují 

spíše držbu ostatních forem likvidních aktiv, jako jsou prostředky uložené 

u centrální banky nebo investované do státních dluhopisů. Na mezibankovním 

trhu tak mohou přistoupit ke zkracování doby splatnosti úvěrů poskytovaných na 

mezibankovním trhu, případně k omezení objemu těchto úvěrů – tj. mohou 

hromadit likviditu.  
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Které faktory nejvíce determinují bankovní likviditu? 

S využitím panelové regresní analýzy jsme testovali řadu makroekonomických 

faktorů i faktorů specifických pro jednotlivé banky. Jednoznačně nejdůležitější 

proměnnou, které ovlivňuje likviditu bank v zemích Visegrádské čtyřky, je 

kapitálová přiměřenost. Její vliv na likviditu je však v jednotlivých zemích 

odlišný. Pozitivní vliv byl prokázán v České republice, kdy vyšší kapitálová 

přiměřenost zlepšuje schopnost bank absorbovat riziko a zvyšuje tak jejich 

likviditu. Platí tedy hypotéza absorpce rizika. V Polsku a na Slovensku banky 

s vyšší kapitálovou přiměřeností méně pečlivě monitorují dlužníky a nejsou tak 

obezřetné při poskytování úvěrů, což následně snižuje jejich likviditu. V obou 

bankovních sektorech jsme tedy prokázali platnost hypotézy finanční nestability 

a vytěsnění. Velmi významně je likvidita bank propojena i s vývojem 

hospodářského cyklu, opět však s rozdílným vlivem v jednotlivých zemích: české 

a slovenské banky se chovají procyklicky, vztah mezi likviditou a ekonomickým 

cyklem v Polsku a Maďarsku je inverzní. Likviditu bank ovlivňuje i kvalita 

úvěrového portfolia, rentabilita banky, velikost banky, míra nezaměstnanosti, 

úrokové sazby z úvěrů klientům, úroková marže, vývoj devizového kurzu 

a probíhající finanční krize. Ze všech námi testovaných proměnných nebyly ani 

v jednom modelu statisticky významné pouze tři proměnné, a to míra inflace, 

úroková sazba na mezibankovní transakce a úroková sazba používaná pro účely 

měnové politiky. 

Pokud bychom chtěli uvést konkrétní výsledky, pak v České republice likvidita 

bank roste s růstem kapitálové přiměřenosti, s poklesem rentability kapitálu, se 

zhoršením kvality úvěrového portfolia a při depreciaci české koruny. V Maďarsku 

likviditu bank pozitivně ovlivňuje depreciace maďarského forintu; negativní 

dopad má potom tempo růstu hrubého domácího produktu, míra nezaměstnanosti 

a velikost banky. Vazba mezi kapitálovou přiměřeností a likviditou maďarských 

bank se liší podle zvolených ukazatelů likvidity. Polským bankám roste likvidita 

při zhoršení kvality úvěrového portfolia, poklesu kapitálové přiměřenosti, 

v období finanční krize, při vyšším tempu růstu hrubého domácího produktu 

a s vyšší úrokovou marží. Likvidnější jsou spíše velké polské banky. Likvidita 

slovenských bank roste s vyšším tempem růstu hrubého domácího produktu, vyšší 

úrokovou marží i úrokovou sazbou z úvěrů, horší kvalitou úvěrového portfolia, 

nižší kapitálovou přiměřeností i rentabilitou. Likviditu slovenských bank 

ovlivňuje i míra nezaměstnanosti, avšak pro různé ukazatele je vliv odlišný.  
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Kterými faktory je nejvíce determinována pozice bank na mezibankovním trhu? 

Determinanty pozice bank na mezibankovním trhu jsme identifikovali s využitím 

probit modelu. Z výsledků vyplynulo, že v pozici čistých věřitelů jsou ve všech 

Visegrádských zemích banky, které mají vyšší likviditu, a to ať už měřenou 

podílem likvidních aktiv na celkových aktivech (v České republice a Polsku) nebo 

podílem úvěrů na celkových aktivech (na Slovensku a v Maďarsku). Důležitá je 

i kapitálová přiměřenost banky, kdy české věřitelské banky mají kapitálovou 

přiměřenost vyšší, naproti tomu polské banky nižší. Posledním faktorem 

specifickým pro banky, který má vliv na pozici banky na mezibankovním trhu, je 

kvalita úvěrového portfolia: s jejím zhoršením se polské banky začínají více 

orientovat na aktivity na mezibankovním trhu a roste tak pravděpodobnost toho, 

že budou spíše v pozici čistých věřitelů. Pro mezibankovní trh je důležitých 

i několik makroekonomických faktorů. České a slovenské banky poskytují 

ochotněji úvěry ostatním bankám při oživení ekonomiky; v období finanční krize 

se české banky uchylují dokonce ke strategii hromadění likvidity. Maďarské 

banky reagují na vývoj míry nezaměstnanosti, kdy při jejím růstu poskytují více 

úvěrů nebankovním subjektům a klesá tak pravděpodobnost toho, že budou na 

mezibankovním trhu v pozici čistého věřitele. Důležitou roli hrají i úrokové 

sazby. Slovenské banky vnímají růst úrokové sazby z úvěrů jako signál vyššího 

úvěrového rizika nebankovních klientů a reagují přesunem aktivit směrem 

k mezibankovnímu trhu. Maďarské banky reagují podobně na zvýšení úrokové 

marže; úvěry ostatním bankám poskytují raději při nižších úrokových sazbách na 

mezibankovním trhu. Naproti tomu aktivita polských bank na mezibankovním 

trhu roste s růstem úrokové sazby na mezibankovní transakce. Rentabilita 

kapitálu, velikost banky, míra inflace, vývoj devizového kurzu a úroková sazba 

používaná pro účely měnové politiky nemají vliv na čistou pozici bank na 

mezibankovním trhu v žádné z analyzovaných zemí.  

 

Jak jsou banky citlivé na možné scénáře krizového vývoje? 

Banky ve všech Visegrádských zemích jsou velice citlivé na tři námi testované 

scénáře krizového vývoje: run na banku, krizi důvěry na mezibankovním trhu 

a využití úvěrových příslibů klienty. Všechny tři scénáře by vedly k odlivu 

likvidity z bank, pro některé banky by, zejména v krizových letech, mohla mít 

realizace některého ze scénářů fatální důsledky a mohla by ohrozit samotnou 

existenci banky. 
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Který scénář vývoje nejvíce ohrožuje likviditu bank? 

Ve všech čtyřech zemích by měl na banky nejzávaznější dopad run na banky, 

doprovázený výběrem 20 % vkladů nebankovních klientů, přičemž v krizových 

letech by dopad tohoto scénáře byl daleko tvrdší. K největším poklesům likvidity 

by došlo ve slovenském a polském bankovním sektoru, kde by přinejmenším 

některé banky neměly dostatek prostředků pro výplatu klienty požadovaných 

20 % vkladů. Míra závažnosti dalších dvou scénářů se v jednotlivých zemích 

a letech liší. V České republice a na Slovensku je druhým nejzávažnějším 

scénářem využití úvěrových příslibů (simulované nárůstem úvěrové aktivity 

o 5 %), v Maďarsku a Polsku krize důvěry na mezibankovním trhu (doprovázená 

poklesem mezibankovních pohledávek a závazků o 20 %). Rozdílnost výsledků je 

dána rozdílnou pozicí jednotlivých bankovních sektorů na mezibankovním trhu. 

Pozice českých a slovenských bank je, ve srovnání s polskými a maďarskými 

bankami, výrazně lepší, proto by většině bank požadavek splatit 20 % závazků 

vůči ostatním bankám nečinil žádný problém. Tento stresový scénář vývoje by 

mohl mít na české a slovenské banky spíše sekundární dopad, a to v tom případě, 

kdy by jejich bankovní dlužníci nebyli schopni dostát svým závazkům.  

 

Které banky jsou při případném likvidním šoku nejzranitelnější? 

Obecně můžeme říci, že k nejzranitelnějším bankám patří ty banky, kterým pro 

financování jejich činnosti nepostačují vklady klientů, ale potřebují využívat 

i další zdroje financování. Na mezibankovním trhu jsou obvykle v pozici čistých 

dlužníků, často je jejich čistá pozice výrazně negativní. Zranitelné banky se 

výrazněji orientují na poskytování úvěrů nebankovním klientům a mají proto nižší 

zásobu likvidních aktiv. Konkrétně se v případě českých bank jedná o Volksbank, 

UniCredit Bank a Raiffeisenbank, v Maďarsku o Magyar Cetelem Bank, 

Raiffeisen Bank či MagNet Hungarian Civic Bank. V polském bankovním sektoru 

patří k nejzranitelnějším bankám Bank Pocztowy, Santander Consumer Bank či 

Toyota Bank Polska, na Slovensku se jedná o Slovenskou sporiteľňu, VÚB banku 

a UniCredit Bank.  

Určitou vazbu je možné najít i mezi zranitelností banky vůči krizovému vývoji 

a její velikostí. V České republice a na Slovensku jsou více zranitelné střední 

a velké banky, malé banky patří k těm bezpečnějším. Je to v souladu jak s našimi 

závěry, že likvidita bank klesá s jejich velikostí, tak i s analýzou citlivosti 

slovenských bank v roce 2005 (Jurča a Rychtárik, 2006). V polském bankovním 

sektoru naproti tomu ty nejzranitelnější banky patří do skupiny malých a středních 

bank; jejich likviditu nejvíce ohrožuje jejich velká závislost na prostředcích 
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z mezibankovního trhu. V případě Maďarska potom velikost banky nehraje 

žádnou roli: nejvíce zranitelné banky jsou zástupci všech skupin bank.  

 

Habilitační práce jasně prokázala, že malý zájem o danou problematiku 

v dosavadní odborné literatuře je neoprávněný. Naopak je možno konstatovat, že 

riziko likvidity v bankách z Visegrádských zemí si zaslouží pozornost. Likvidita 

je těsně provázána s rentabilitou a solventností banky i s ostatními aspekty 

bankovního podnikání. Pokud banky preferují pouze dosahování maximální 

rentability, poskytují relativně více úvěrů nebankovním klientům a pro 

financování své činnosti ve vyšší míře využívají prostředky z mezibankovního 

trhu. Z provedené analýzy však jednoznačně vyplynulo, že takové banky jsou 

v případě krizového vývoje daleko zranitelnější. Nedostatečná likvidita ohrožuje 

nejen samotnou existenci bank: prostřednictvím mezibankovního trhu či trhu aktiv 

se může velice rychle z jedné banky přelít do problémů celého bankovního 

sektoru.   

Předložená habilitační práce ohodnocuje různé aspekty rizika likvidity bank 

v zemích Visegrádské čtyřky. Svou komplexností v empirické oblasti představuje 

ojedinělou studii, jejíž poznatky a závěry mají široké pole praktického využití 

v nastavení jednotlivých aspektů regulace rizika likvidity i v rámci řízení likvidity 

v bankách. Výsledky prezentované v habilitační práci lze bezesporu využít 

i v pedagogickém procesu a jako výchozí bod či srovnávací základu pro další 

výzkum.  
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