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Komentář ČBA k datům z bankovní statistiky za říjen 2017
Praha, 30. 11. 2017
Objem bankovních úvěrů ke konci října dosáhl 3 127,8 mld. Kč, o 5,2 % více než před rokem. Výše
podnikových úvěrů činila 1 029,4 mld. Kč a jejich meziroční růst zpomalil na 2,5 %. Úvěry domácnostem
rostly obdobným tempem jako v předchozích měsících, meziročně vzrostly o 8,1 % na 1 418,6 mld. Kč.
Zájem o hypotéky meziročně slábne již pátý měsíc v řadě
V říjnu domácnosti čerpaly nové úvěry v objemu 42,3 mld. Kč, o 1,1 % více než před rokem. V říjnu
panoval silný zájem o úvěry na spotřebu. Domácnosti nově načerpaly spotřební úvěry v hodnotě 10,5
mld. Kč, což je o pětinu více než před rokem.
Segment hypotečních úvěrů naopak potvrdil tendenci zpomalení. Domácnosti během října načerpaly
nově úvěry na bydlení za 28,1 mld. Kč, o 4,5 % méně než před rokem. Tendence meziročně slabšího
zájmu o úvěry na bydlení pokračuje již pátý měsíc v řadě. Za celý rok 2016 domácnosti načerpaly od
bank a stavebních spořitelen úvěry na bydlení v hodnotě 340 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že za prvních
deset měsíců letošního roku dosáhl objem nových úvěrů na bydlení 286 mld. Kč, bude celoroční
výsledek roku 2017 velmi podobný loňskému číslu.
Celkově dosáhl objem úvěrů na bydlení čerpaných domácnostmi 1133 mld. Kč, což je o 9,1 % více než
před rokem. Podíl úvěrů se selháním v tomto segmentu v říjnu dále klesl na 1,6 %. Nejvyšší hodnoty
3,5 % dosáhlo procento selhání v květnu 2013, od té doby se ukazatel splácení úvěrů na bydlení trvale
zlepšuje.
Podniky oživily úvěrovou aktivitu
Během října podniky nově načerpaly úvěry za 48,2 mld. Kč, což znamenalo výrazný meziroční vzestup
o 35,5 %. Je pravděpodobné, že oživení zájmů o úvěry je odrazem silné investiční aktivity, kdy podniky
nejprve proinvestovaly vlastní prostředky a teprve po jejich využití čerpají úvěry. Zájem podniků o úvěry
bude zřejmě sílit společně s vyšším čerpáním EU fondů.
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O České bankovní asociaci
Česká bankovní asociace vznikla v roce 1992 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti
peněžnictví. V současné době sdružuje 37 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné
zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů
v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou
Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI.

