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Oříšek 2 – Jak může vypadat dramatický pokles







Dramatický pokles

• Výpočet 
1 – 237203,8 / 415793,1 = 0,43 

• V meziročním srovnání došlo 2. čtvrtletí 2021 k poklesu o 43 %.



Co bylo v druhém oříšku
• Statistici i ekonomové obvykle přednostně uvádějí meziroční srovnání. 

• Důvod je ten, že většina ukazatelů vykazuje v průběhu roku sezónnost, která
znemožňuje smysluplné porovnání různých období roku navzájem.

• Na druhé straně nevýhodou meziročního srovnání je skutečnost, že dané
období srovnáváme s něčím, co už se stalo velmi dávno (před 12 měsíci). Tato 
srovnávací základna (hodnota ukazatele před rokem) mohla být například
mimořádně vychýlena nahoru nebo dolů.

• U meziročního srovnání proto musíme stále po očku sledovat i to, co se dělo
před rokem, abychom správně zhodnotili, do jaké míry meziroční index 
vypovídá o současných trendech.

(T. Košťáková – O složitém jednoduše)
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• Současná doba má těch „mimořádností“ hodně a je nutná zvýšená obezřetnost.



Oříšek 2 – pokračování: Jak predikovat?
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• Položíme-li si otázku, jak predikovat vývoj v této časové řadě, bylo by 
dobré nejprve pochopit překvapivý „peak“ z 2. čtvrtletí 2020.

• Kdo z Vás ví, co je jeho příčinou?







• Nyní se naučíme, jak nechat zmizet PEAK

• Tato dovednost se může hodit!!!







• Kam zmizel jarní PEAK?

• Nápověda: odpověď pomůže najít pohled na y-ovou osu.





• Časová řada intervalového ukazatele (intervalová časová řada)
Velikost hodnoty tohoto ukazatele závisí na délce časového intervalu
sledování. 
Typickými intervalovými ukazateli jsou extenzitní ukazatele, jejich
příkladem může být objem výroby, spotřeba surovin atd. 

• Časová řada okamžikového ukazatele (okamžiková časová řada) 
Okamžikovým ukazatelem je ukazatel vztahující se k jistému okamžiku. 
Hodnota takového ukazatele nezávisí na délce časového intervalu
sledování. 
Příkladem okamžikového ukazatele je počet pracovníků jisté firmy k 
určitému datu. 

Arlt, Arltová, Rublíková (2002), kapitola 1.1



Oříšek 2 – pokračování: Stále není jasné, kde 
se vzal peak na jaře 2020…









Moratorium na splátky úvěrů a hypoték

• schválila Vláda ČR 1. 4. 2020 na návrh Ministerstva financí ČR

• Dlužníci z řad fyzických osob i firem mohli podle své volby přerušit
splácení na tři nebo šest měsíců. 

• Splátky mohly být odloženy poté, co dlužník oznámil tento záměr
svému věřiteli, a prohlásil, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů
negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. 

• Tyto důvody však nemusel nijak prokazovat.



Česká bankovní asociace (ČBA) realizovala další průzkum mezi svými
členskými bankami, jehož cílem bylo zjistit relevantní data k doposud
provedeným odkladům splátek spotřebitelských úvěrů. Data jsou ke
dni 6. května 2020.

• Banky samy obdržely do platnosti Zákona o odkladu splátek 230 tis. 
žádostí o odklad, z nichž drtivou většinu odložily.

• Dne 17. 4. 2020 nabyl účinnosti Zákon o odkladu splátek. Do dnešního
dne vyřídily banky podle tohoto zákona dalších 80 tis. žádostí.

• Dohromady tedy byla odložena splatnost u 310 tis. úvěrů.

• Banky odložily splátky u úvěrů v celkové částce cca 170 mld. Kč.

https://cbaonline.cz/cba-k-aktualnim-datum-o-odkladu-splatek-kveten

https://cbaonline.cz/cba-k-aktualnim-datum-o-odkladu-splatek-kveten




Determinanty objemu poskytnutých hypoték 
v České republice
„1. 4 .2020 ČNB zrušila limit DTI (Debt to Income) a uvolnila limit 
LTV (Loan to Value) a DSTI (Debt Service to Income), což mohl být
jeden z důvodů prudkého nárůstu proměnné Úvěry v dubnu a 
květnu roku 2020.“ …

„Dalším důvodem prudkého růstu objemu hypoték v roce 2020 
mohl být nový produkt, který uvedla řada bank na trh, a to produkt 
hypotéka bez nemovitosti.“




