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Předmluva
V současné době se Evropská unie nachází v ekonomických problémech, což
negativně dopadá i na českou ekonomiku. Roste zadlužování domácností u nás
i v zahraničí a čím dál více obyvatelstva není schopno splácet své dluhy. Obecně
lze konstatovat, že zadlužování domácností není sice a priori nic škodlivého,
nicméně je důležité, aby se jednalo o zodpovědné zadlužování resp. zodpovědné úvěrování. Cílem této monografie je podat čtenáři komplexní pohled na problematiku zadlužování a trh spotřebitelských úvěrů v České republice včetně
relevantní právní úpravy, regulace a dozoru nad tímto sektorem.
Předkládané dílo se skládá z 12 kapitol a obsahuje tři hlavní části: teoretickou část, empirickou část a závěrečné shrnutí. Teoretická část v 6 kapitolách
představuje výsledky výzkumného projektu Navigátor bezpečného úvěru (dále
též „NBÚ“ či „Navigátor“), který započal v roce 2011 a který se zabývá problematikou zadlužování v širším kontextu s primárním důrazem na trh spotřebitelských úvěrů u nás. V první kapitole je analyzován trh spotřebitelských úvěrů
v ČR v kontextu probíhající krize a taktéž v souvislosti s relevantními trendy
v Evropské unii. Druhá kapitola obsahuje rešerši definice pojmu zodpovědné
úvěrování, přičemž je kladen důraz na odlišování dvou pojmů: zodpovědné
úvěrování ze strany věřitele (zodpovědné zapůjčování) a zodpovědné úvěrování ze strany dlužníka (zodpovědné vypůjčování). Dále jsou diskutovány různé
definice bezpečného úvěru, včetně návrhu na definice bezpečného úvěru pro
účely tohoto projektu. Ve třetí kapitole se zabýváme metodologií konstrukce
Navigátoru, který je tvořen třemi hlavními kritérii: rating potenciálního věřitele, ex-ante parametry úvěry a ex-post parametry úvěru. Čtvrtá kapitola obsahuje výsledky projektu Navigátor pro 64 spotřebitelských úvěrů nabízených
v ČR v roce 2012. Pátá kapitola prezentuje hlavní závěry projektu, zatímco šestá kapitola obsahuje shrnutí celé teoretické části, jejímž autorem je Petr Teplý
z Univerzity Karlovy v Praze.
Empirická část je tvořena rovněž 6 kapitolami a obsahuje pohledy na český trh spotřebitelských úvěrů od zástupců akademické, neziskové, veřejné
i privátní sféry. V sedmé kapitole se Helena Kolmanová z České národní banky zamýšlí nad regulací a dozorem spotřebitelských úvěrů v České republice.
Osmá kapitola, jejímž autorem je David Šmejkal z Poradny při finanční tísni,
analyzuje trh spotřebitelských úvěrů z pohledu neziskové organizace. V deváté kapitole Dušan Hradil z Vysoké školy ekonomické usazuje finanční gramotnost do kontextu rostoucího zadlužení českých domácností. Vliv ekonomické
krize let 2008–2013 na trh spotřebitelských úvěrů diskutuje Michal Kozub
ze společnosti Home Credit v desáté kapitole. Jedenáctá kapitola zpracovaná Pavlem Doležalem a Michalem Kebortem obsahuje analýzu deseti let spotřebitelských úvěrů z pohledu Zlaté koruny, renomované soutěže finančních
produktů u nás. V závěrečné dvanácté kapitole se Jaroslav Ondrušek ze spo-
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lečnosti Air Bank zamýšlí nad českým trhem spotřebitelský úvěrů z pohledu bankéře.
Silný autorský tým zaručuje zasvěcený a komplexní pohled na problematiku spotřebitelských úvěrů, čímž se odlišuje předkládané dílo od ostatních
publikací. Primárním záměrem autorů je vysvětlit podstatu, smysl a význam
problematiky spotřebitelských úvěrů, její specifika a propojenost s ostatními
partiemi financí a práva, a porozumět všeobecně používaným pojmům v této
oblasti. Kniha by tak měla sloužit všem zájemcům o nové znalosti v teoretické i praktické rovině v oblasti zadlužování, spotřebitelských úvěrů a finanční
gramotnosti. Zároveň monografie může přispět k rozvoji vědomostí a chápání
souvislostí v dané problematice pro pracovníky finančních institucí, veřejných
institucí, studentů a pedagogů škol všech stupňů, neziskových a dalších organizací.
Snahou autorů bylo problematiku spotřebitelských úvěrů v širším kontextu
zpracovat v rozumný, přehledný a čtivý text, který se pohybuje na pomezí ekonomie a práva. Doufáme, že kniha poslouží k rozšíření čtenářových vědomostí
a zájmu o tuto problematiku.
V Praze 22. května 2013
Petr Teplý a kol.
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1.

Teoretické i praktické
aspekty trhu
spotřebitelských úvěrů v ČR
Petr Teplý

Tato kapitola obsahuje analýzu spotřebitelského úvěrování v širším kontextu.
V první podkapitole se zaměřujeme na vývoj tohoto segmentu ve světle globální krize a taktéž očekávané trendy v kontextu vývoje v Evropské unii. Druhá
podkapitola se zabývá analýzou spotřebitelských úvěrů v ČR jak z právního, tak
i ze statistického pohledu. Následně analyzujeme regulaci této části českého finančního trhu. V závěrečné podkapitole analyzuje úroveň finanční gramotnosti
v ČR i ve světě.

1.1 Zadlužování domácností v ČR a Evropské unii
1.1.1	Dopad krize na českou ekonomiku a zadlužování
českých domácností

Krize a makroekonomické cykly jsou nedílnou součástí vývoje každé ekonomiky, ač politici často svým voličům slibují věčný růst a nárůst blahobytu. Typickým příkladem je současná krize Eurozóny, která názorně ukazuje selhání
evropského sociálního modelu, který není možno aplikovat na všechny státy.
Zcela odlišné severní křídlo (Německo, Holandsko, Rakousko či skandinávské
země) a jižní křídlo (někdy označované jako země PIIGS – Portugalsko, Itálie,
Irsko, Řecko a Španělsko) vykazují tak odlišné ekonomické a sociální podmín-
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ky, že Eurozóna dlouhodobě nemůže přežít v současné podobě,1 což bude mít
pochopitelně dopad na zadlužení domácností.
Obecně lze konstatovat, že ačkoliv se forma krize může měnit, její příčiny bývají podobné (přehřátí ekonomiky, ke kterému dochází prostřednictvím
cenových bublin na různých trzích, podpořené přebytkem likvidity a vysokým
růstem úvěrů a podceněním rizik). Dopady krize lze měřit různými makro
ekonomickými indikátory, například poklesem růstu HDP, zvýšenou nezaměstnaností či poklesem zahraničního obchodu (Teplý, 2010). Navzdory tomu, že
se větší problémy začaly v USA objevovat až počátkem roku 2008, již kolem
roku 2002 se USA ocitly v makroekonomické nerovnováze, a krize tedy de facto
začala v tomto období (vnější nerovnováhou, v níž se projevovaly vzrůstající
deficity zahraničního obchodu, i vnitřní nerovnováhou, jejímž následkem byl
abnormální růst spotřeby, rostoucí zadlužení domácností i veřejného sektoru).
Během roku 2007 začalo masivní nesplácení podřadných (subprime) hypoték v USA, což později vedlo k nestabilitě amerického finančního sektoru,
jehož problémy se posléze rozšířily po celém světě (Teplý et al., 2012). Tato
celosvětová nákaza vedla k převzetí bank státem, bankrotům bank, konci éry
investičního bankovnictví, zvýšení pojištění depozit a ke všeobecnému zvýšení
morálního hazardu (Černohorský a Teplý, 2011). Expanzivní chování mnoha
vlád, centrálních, investičních a komerčních bank v předchozích letech („levné
peníze bez zohlednění budoucích rizik nafukují poptávku“) je nyní zásadně korigováno „kreativní destrukcí“ systému (Schumpeter, 1942), při níž v rychlém
sledu praskají další a další bubliny tržních nerovnováh plynoucích z nadměrných převisů poptávky.2 Jak ukazuje Obrázek 1, dopady globální krize lze rozdělit do dvou hlavních oblastí, které se vzájemně ovlivňují: makroekonomické dopady (zejména dopady krize na HDP, inflaci, nezaměstnanost a splácení
úvěrů) a mikroekonomické dopady (tj. dopady na jednotlivé rizikové skupiny
a oblasti ekonomiky).
Globální krize se promítla pochopitelně i do zadlužování českých domácností. V roce 2009 se stavy úvěrů domácnostem v roce 2009 zvýšily o 53,9 mld. Kč,
zatímco v roce 2008 dosáhl meziroční růst 143,9 mld. Kč (Dubská, 2010). Tento
pokles dynamiky byl způsoben zejména dvěma faktory: nižší schopností čes1

2

Například Michl (2012) předpovídá konec Evropské unie v roce 2017, zatímco Teplý (2012a) konec Eurozóny ve formátu EMU-17 či výrazné porušení pravidel Eurozóny předpovídá do konce roku
2013.
Teplý (2012a) tuto situaci označuje jako „perverzní globální kasino“, tj. situaci, kdy všichni vyhrávají, ale
sem tam někdo prohraje (například investiční banka Lehman Brothers, německé Landesbanky, španělské banky cajas či země typu Řecka, Kypru a Islandu). Teplý (2012b) též zavádí pojmy zombie banka
(tj. banka, která má zápornou ekonomickou hodnotu, ale která přežívá díky státní pomoci – viz zmíněné
Landesbanky a cajas) a systém globálního letadla nazývaný jako Planeta Ponzi (tj. hromadné tisknutí
peněz, nerealistické ekonomické předpovědi a související neudržitelnost zadlužení domácností, ekonomik i států).

