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SEKURITIZACE 
- obecně představuje transformaci finančního aktiva na CP zajištěné aktivy 

- sekuritizovanými aktivy jsou obvykle aktiva se spekulačním stupněm, tj. BB a níže 

 

 

Hybné síly a rozvoj sekuritizace 

- sekuritizace vznikla jako finanční produkt v 70. letech v USA 

- proces byl podpořen federálními institucemi, které pro investory poskytovaly úvěrové 

posílení 

- 3 hlavní stimuly: 

 1) sekuritizace je výsledkem potřeby odvalit problémy se špatnými úvěry do budoucnosti 

 2) regulace ve smyslu vylepšení kapitálové přiměřenosti bank – špatné úvěry se 

sekuritizací odstraní 

 3) vliv institucionálních investorů (pojišťovny a fondy) – snaha o získání klientů 

- dnešní stav je takový, že aktiva, která jsou vhodná pro sekuritizaci, již byla sekuritizována 

 

 

Tranšování 

- jde o prioritu CP při sekuritizaci 

- peněžní toky z převedených pohledávek se rozdělují do několika tříd – tranší (homogenní 

CP), mezi nimiž platí podřízenost 

- investoři tak drží v rámci tranší strukturované pohledávky vůči dlužníkům 

- tranšování se provádí zejména kvůli získání či udržení kredibility 

 

 

Tradiční sekuritizace 

- jedná se o druh sekuritizace spočívající v převodu určitého souboru pohledávek (obvykle 

relativně nelikvidních), které vlastní finanční instituce, do jiného subjektu (jednotka se 

speciálním účelem (Special Purpose Vehicle/Entity (SPV/SPE))) s tím, že tato jednotka 

emituje CP kryté převedenými aktivy; CP se poté prodají na kapitálovém trhu investorům 

- tímto se neobchodovatelné pohledávky (úvěry, dluhopisy, deriváty) zkonvertují na 

obchodovatelné dluhové CP 

 

 

 

 

 

- tímto způsobem se banky zbavují úvěrů, u kterých nastaly pochybnosti s jejich splácením 

- banka tyto CP zajišťuje tzv. rekursem, kdy na sebe bere určitý závazek v případě selhání 

dlužníka 

 

 

Mechanismus sekuritizace 

- na začátku sekuritizačního procesu banka či jiná finanční institucí nashromáždí homogenní 

aktiva 

- banka aktiva převede na SPV (na základě dohody o obsluze) proti přijetí CP zajištěných 

aktivy 

- úvěrový posilovatel vystaví pro SPV určitou záruku (bankovní, ručitelskou apod.) 

- původní držitel aktiv prodá CP upisovateli, který je dále prodává koncovým investorům 
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Produkty sekuritizace 

 

Cenné papíry zajištěné aktivy (Asset Basked Securities) 

- jde o dluhový CP emitovaný v rámci sekuritizace, kde jsou platby odvozeny z portfolia 

nehypotečních aktiv (leasingové pohledávky, pohledávky z úvěrových karet, nezajištěné 

úvěry FO) 

- mají různou podobu: 

 kolaterizované úvěrové závazky (CLO) – sekuritizovanými aktivy jsou bankovní úvěry 

 kolaterizované dluhové závazky (CDO) – totéž jako CLO 

 syntetické CDO – jednotka na sebe nepřevede sekuritizovaná aktiva, ale pouze úvěrové 

riziko těchto aktiv, a to prostřednictvím úvěrového derivátu (swap), tato jednotka dále 

obdrženou hotovost investuje do bezrizikových dluhových CP 

 kolaterizované dluhopisové závazky (CBO) – sekuritizovanými aktivy jsou dluhopisy 

 kolaterizované hypoteční závazky (CMO) – vznikly jako požadavek investorů na odstranění 

nerovnoměrného rizika předčasného splácení u CP zajištěnými hypotékami 

 komerční papíry zajištěné aktivy (ABCP) – CP zajištěný aktivy emitovaný v podobě 

komerčního papíru 

- obsahem sekuritizovaných produktů jsou zejména hypoteční úvěry a dále úvěry středním a 

malým podnikům 

 

 

Požadované vlastnosti sekuritizovaných aktiv 

- sekuritizují se aktiva, která jsou stejného druhu, protože umožňují vyšší předpověditelnost 

ztrát a peněžních toků, načež investoři požadují menší ochranu proti ztrátě 

 

 

Rizika původce 

- pokud se sekuritizace neprovádí obezřetně, zůstávají rizika na původním držiteli aktiv 

- čím složitější sekuritizace je, tím vyšší je operační a právní riziko 

- hlavním rizikem je, že nemusí být dosaženo skutečného prodeje a banka tak může v případě 

zhoršení aktiv pocítit některé nebo veškeré ztráty 

- dále existuje riziko, že CP není na trhu možné prodat 

 

 

Clean-up call 

- opce na zpětný odkup (clean-up call option) je opce, která dává původci právo odkoupit 

zpět či splatit sekuritizované expozice předtím, než budou splaceny veškeré podkladové 

expozice, pokud zůstatek nesplacených expozic klesl pod předem stanovenou hodnotu 

 

 

Úvěrové posílení 

- protože investoři nejsou obvykle ochotni převzít veškeré úvěrové riziko portfolia, bývají 

ABS spojeny s úvěrovým posílením prodávajícího, pojišťovací společnosti nebo správce 

- kombinuje se několik forem úvěrového posílení 

- úvěrové riziko se stanoví dle historických ztrát a posílení se určí jako několikanásobek 

historické míry selhání 
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Syntetická sekuritizace 

- jedná se o druh sekuritizace spočívající v převodu ztrát a úvěrového rizika určitého koše 

pohledávek z finanční instituce na jednotku se speciálním účelem prostřednictvím 

úvěrového derivátu, tzn. aniž původce pohledávky skutečně prodá 

- nedochází tedy k převodu pohledávek, ale pouze k převodu ztrát a úvěrového rizika 

- SPV za výnos z prodeje koupí kolaterál, který poskytne původci nebo výnos využije přímo 

jako vklad u původce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- základní syntetická sekuritizace – veškeré ztráty a úvěrové riziko sekuritizovaných aktiv se 

převádějí na SPV a poté na investory 

- páková syntetická sekuritizace – převádí se pouze část ztráty a úvěrového rizika 

sekuritizovaných aktiv, a to na SPV a poté na investory 

 

 

Sekuritizace v Evropě 

- v Evropě se syntetická sekuritizace používá více než tradiční 

- mezi původcem a emitentem se v evropském prostředí nachází německá státní banka KfW 

- místo složky TRH někdy vystupuje více investorů jako celek, kteří nakupují tranše CDS 

(Credit Default Swap); CDS poté kupuje Evropský investiční fond (dceřiná společnost 

Evropské investiční banky) 

- Evropská komise má zájem na tom, aby evropské banky stále poskytovaly malým a 

středním podnikům úvěry, proto umožňuje sekuritizaci, kdy úvěrové riziko CDS kupuje 

EIF 

- selhání úvěrů poté platí EIF, čili občané EU, a peníze tak plynou zpět bankám 

 

 

Příklady sekuritizace v Evropě a v České republice 

- v roce 2008 učinila menší sekuritizace společnost Home Credit; nesplňovala ale všechny 

znaky sekuritizace 

- jedinou sekuritizaci v ČR tedy podnikla Raiffeisen Bank s Polskem; jednalo se o 

syntetickou sekuritizaci 

 

Dopad na hospodářství 

- sekuritizace obecně snižuje standardy pro poskytování úvěru v tom smyslu, že banky jsou 

ochotny více půjčovat, a to i méně bonitní klientele 

PŮVODCE 

(BANKA) 

EMITENT 

(SPV) 

 

INVESTOŘI 
převod úv. rizika 

úv. derivátem 

sekuritizační 

tranše 

 

TRH 

státni dluhopisy 


