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3  TRHY AKTIV A FINANČNÍ INFRASTRUKTURA

3.1  VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

Situace na mezinárodních fi nančních trzích se vlivem přijatých měno-
vých a fi skálních opatření uklidnila, nicméně nejistota ohledně budoucí-
ho vývoje kreditních a likviditních prémií je na trzích stále patrná. Situa-
ce na českém fi nančním trhu se spíše stabilizovala, i když na peněžním 
trhu přetrvává nízká likvidita, slabá aktivita a vyšší volatilita. Trh českých 
akcií drží od března loňského roku rostoucí trend, ovšem je stále pod 
vlivem zvýšeného optimismu výrazně taženého expanzivními stimuly 
světových hospodářských politik. Český trh s vládním dluhem proza-
tím nezaznamenal výrazné zhoršení. Riziková kreditní prémie pro český 
státní dluh se nicméně stále drží na zvýšené úrovni a kombinace vysoké 
dynamiky zadlužování českého státu a narůstající globální rizikové aver-
ze vůči zemím s nepříznivým fi skálním výhledem by ji mohla i zvýšit. 
Určitou výhodou české ekonomiky je skutečnost, že vláda a centrální 
banka nemusely přijmout v průběhu globální krize žádná nestandardní 
opatření, a tudíž neexistuje nejistota spojená s potenciálním ústupem 
od takových opatření. Nicméně nepříznivý fi skální výhled pro ČR by 
mohl způsobit přenos problému z fi skálně nestabilních zemí typu Řecka 
i na mnohem stabilizovanější ekonomiky typu ČR.

Nervozita na trzích přetrvává
Od konce 1. čtvrtletí 2009 došlo na většině fi nančních trhů k pozvol-
nému zklidnění. Volatilita trhů klesla, likvidita se zvýšila (Graf III.1)40 
a zejména na akciových trzích rostly výnosy (Graf III.15). Přestože tyto 
ukazatele fi nančního trhu naznačují zlepšení oproti svému výrazně ne-
gativnímu vývoji na přelomu let 2008 a 2009, určitá nervozita na trzích 
přetrvává. Většina indikátorů fi nančních trhů stále zůstává na horší po-
zici, než tomu bylo před počátkem krize.

Zahraniční mezibankovní trh je pod vlivem přijatých opatření…
Na zahraničních mezibankovních trzích je neustále přítomna zvýšená 
nejistota ohledně budoucího ekonomického vývoje. Na pozadí přetrvá-
vajících obav ohledně přecenění kreditního rizika protistrany se i přes 
klesající averzi k riziku otevírají kreditní linky zejména na delších splat-
nostech jen velmi pozvolně a převážně selektivně. Selekce protistran je 
spojována především s kreditními a likviditními riziky, která mohla být 
opatřeními přijatými vládami a centrálními bankami snížena jen čás-
tečně, dočasně nebo dokonce „uměle“ (část 2.1). Očekávání spojená 
s ústupovými strategiemi centrálních bank a vlád mohou vytvářet určitý 
tlak na vyšší budoucí výnosy a bránit poklesu kreditních prémií na před-
krizovou úroveň (Graf III.2), zejména u delších splatností.

40  Vývoj indikátoru tržní likvidity v eurozóně viz Financial Stability Review, ECB, December 2009, 
s. 63.
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GRAF III.1

Vývoj volatility a likvidity na fi nančních trzích 

Pramen:  Bloomberg LP, ČNB, Thomson Reuters, výpočty ČNB
Pozn.:   Globální index volatility = součet hitorické volatility S&P500, DJ Stoxx50, 

kurzů USD/EUR a JPY/USD, 10Y vládních dluhopisů DE a USA, ceny zlata 
a ropy, 3M EURIBORu a 3M LIBORu za posledních 90 dnů. Analogickou 
metodou je tvořen český index volatility = PX, CZK/EUR, 10Y vládní 
dluhopis a 3M PRIBOR. Indexy jsou normalizovány na celém období. 
Metodologie výpočtu českého indikátoru tržní likvidity je popsána v ZFS 
2007, Box 4. 
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GRAF III.2

Kreditní prémie na mezibankovním trhu
(v %) 

Pramen:  Thomson Reuters, výpočty ČNB
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GRAF III.3

Indikátory tržní likvidity pro jednotlivé české trhy 

Pramen:  Bloomberg LP, ČNB, výpočty ČNB
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… a situace na domácím se nemění – nízká likvidita, slabá aktivi-
ta a vyšší volatilita
Na domácím peněžním trhu je rovněž patrná přetrvávající nejistota 
ohledně budoucího vývoje, navíc chybí motivace domácích bank se zde 
fi nancovat. Situace se oproti loňské, charakterizované vyšší volatilitou 
a nižší likviditou, příliš nezměnila (Graf III.3). Rozpětí mezi nákupní 
a prodejní cenou setrvává kolem 30 b.b. ve všech splatnostech, rozdíl 
mezi měnověpolitickou sazbou a tržními sazbami zůstává oproti před-
krizovému období vyšší (Graf III.4), obchodování na overnight splatnos-
tech klesá (Graf III.5) a na delších zůstává na nízkých objemech.41 Pře-
devším přetrvávající vyšší kreditní prémie (stejně jako v zahraničí tažená 
zejména kreditním rizikem protistrany, Graf III.2) a nejistota ohledně vý-
voje likviditního rizika související s možnými změnami měnových politik 
domácí a zahraničních centrálních bank42 omezují pokles tržních mezi-
bankovních sazeb vzhledem k nízké měnověpolitické sazbě (Graf III.4).43 
Rozšířené rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou rovněž souvisí s pokle-
sem likvidity a aktivity na peněžním trhu (Grafy III.3 a III.5). Navzdory 
tomu nebyla bilanční likviditní pozice českých bank výrazně zasažena 
(část 4.1), což dokumentuje i nízký zájem o dočasně zavedenou dodá-
vací repo operaci (Graf III.5).

Výnosové křivky strmě rostou …
Očekávání ohledně růstu krátkodobých sazeb, resp. změn hospodářských 
politik, je patrné rovněž z tvaru výnosové křivky na peněžním trhu 
(Graf III.6). Inverzní tvar výnosové křivky charakteristický pro konec 
roku 2008, kdy investoři očekávali další uvolňování měnových politik 
centrálních bank, vystřídal strmě rostoucí tvar způsobený jak poklesem 
krátkodobých sazeb, tak stagnací nebo růstem sazeb dlouhodobých 
(Graf III.7). Nejvíce se sklon křivky zvýšil mezi dvouletým a pětiletým 
výnosem, což může naznačovat, že uklidnění a stabilizace fi nančního 
systému je křehká a na trzích stále panuje vysoká nejistota ohledně 
budoucího vývoje, která je posílena možným růstem již přítomného 
kreditního rizika vládního dluhu.

… převážně vlivem růstu dlouhodobých sazeb
Zmíněná nejistota ohledně budoucího ekonomického vývoje je patrná 
také na trzích vládních dluhopisů. Současná výnosová křivka vládního 
dluhu je „normální“44, tj. rostoucí, nicméně její sklon se stejně jako 
na mezibankovním trhu výrazně zvýšil (Graf III.8). Strmost výnosové 
křivky je dána především růstem dlouhodobých sazeb od března tohoto 

41  Objem depozitních korunových operací se na splatnostech vyšších než 3 měsíce pohyboval 
za rok 2009 na velmi nízkých hodnotách. Objem se na těchto splatnostech mírně zvýšil až 
počátkem letošního roku (leden 2010 286 mld. Kč). Zatímco v dubnu 2008 dosahoval objem 
téměř 623 mld. Kč, o rok později to bylo jen 90 mld. Kč.

42  Vlivem pokročilé integrace fi nančních trhů ČR s EMU (ČÁST II – TÉMATICKÉ ČLÁNKY: 
Finanční integrace v období fi nanční (ne)stability) a majetkové provázanosti domácího 
bankovního sektoru s bankovním sektorem EMU je nutné brát rovněž v úvahu načasování 
ústupové strategie ECB. 

43  Zatímco měnověpolitická sazba klesla od srpna 2008 kumulovaně o 3 p.b., tržní 3M PRIBOR 
poklesl o 2,08 p.b., ale dlouhodobá sazba, např. klientská sazba domácnostem na nákup 
nemovitostí, klesla jen o 0,18 p.b.

44  Inverzně skloněná výnosová křivka, kdy jsou krátkodobé sazby nad dlouhodobými, se 
objevuje obvykle těsně před nástupem recese. Pokles dlouhodobějších úrokových sazeb je 
dán tím, že investoři očekávají pokles krátkodobých sazeb. 

0

1

2

3

4

5

6

Repo sazba ČNB 3M PRIBOR
1Y PRIBOR

10Y vládní dluhopis
5Y vládní dluhopis

01/07 05/07 09/07 01/08 05/08 09/08 01/09 05/09 09/09 01/10 05/10

GRAF III.4

Měnověpolitická sazba a tržní sazby
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Pramen:  Thomson Reuters
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GRAF III.5

Operace na volném trhu a vývoj objemu overnight depozit
(v mld. Kč)

Pramen:  Bloomberg LP, ČNB, výpočty ČNB
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GRAF III.6

Vývoj sklonu výnosové křivky
(ČR, v % p.a.) 

Pramen:  Bloomberg LP, výpočty ČNB
Pozn.:   Vývoj rozdílů výnosů 2W, 3M, 1Y PPRIBORu a 1Y, 2Y, 5Y, 10Y IR 

SWAPu.



43

Česká národní banka / Zpráva o fi nanční stabilitě 2009/2010

roku (Graf III.9). Pesimistickým vysvětlením růstu dlouhodobých sazeb 
může být neustále narůstající kreditní prémie požadovaná ze strany 
investorů za držení enormně narůstajícího objemu státních dluhopisů 
(Grafy III.10 a III.11). Alternativním vysvětlením mohou být očekávání 
výrazného hospodářského růstu, zvýšení infl ace a následného zvýšení 
krátkodobých úrokových sazeb.

Dlouhodobé sazby jsou zvyšovány rostoucími vládními dluhy …
Budou-li závazky zadlužených států značně růst i nadále, lze i ve střed-
nědobém horizontu očekávat další růst dlouhodobých úrokových sazeb 
(viz rovněž část 2.1). Nejvíce pak v případě zemí s vysokými defi city 
a celkovými dluhy a výrazným rozdílem mezi úrokovou mírou z dluhu 
a hospodářským růstem (např. Řecko, Irsko nebo Portugalsko). Strmý 
sklon výnosové křivky může vytvářet příznivé podmínky pro bankovní 
sektor, který obvykle získává své zdroje za krátkodobé sazby a naopak 
poskytuje úvěry korporacím a domácnostem za dlouhodobé sazby. Nic-
méně, ze střednědobého pohledu mohou mít příliš vysoké dlouhodobé 
sazby i nežádoucí dopad do bilancí bank. Jednak se mohou odrazit 
v nižší poptávce po nových úvěrech ze strany klientů bank45 a jednak 
ve vyšším počtu nesplacených již existujících úvěrů.

… čímž se zdražují zdroje fi nancování
Ve všech zemích EU platí, že vzhledem k propojenosti trhu vládního 
dluhu s ostatními trhy se může zvýšení nákladů fi nancování vládního 
dluhu poměrně rychle přenést na ostatní fi nanční trhy (mezibankovní či 
úvěrový), čímž se mohou zvyšovat náklady fi nancování i pro další sek-
tory (banky, podniky nebo domácnosti). Dodatečný tlak na růst dlouho-
dobých sazeb může rovněž souviset s obavou ohledně dostatku zdrojů 
fi nancování vzhledem k očekávané vyšší poptávce po těchto zdrojích, 
a to jak ze strany vlády, tak bankovního sektoru (část 2.1). Navíc vzhle-
dem k propojenosti fi skálního sektoru a fi nančního sektoru jako hlav-
ního věřitele fi skálního dluhu, se mohou fi skální rizika transformovat 
do likviditního a kreditního rizika fi nančního sektoru. Snižování cen 
státních cenných papírů může generovat ztráty z držení vládního dluhu 
a vytvářet tlak v bilancích bank. 

Zdražování dluhové služby obvykle motivuje emitenta ke zkracování 
splatnosti dluhu. K tomu může docházet také v případě, kdy investoři 
ztratí chuť kvůli příliš vysokému riziku do státního dluhu jako dlouho-
dobé investice vstupovat. Negativní dopady nervozity investorů se ještě 
více urychlují a tlak na růst sazeb může při zkracování splatností do-
padat i na kratší konec dluhové výnosové křivky. Fiskální politiky vlád 
zaměřené na podporu poptávky tak nemusí ekonomickou situaci zemí 
postižených recesí stabilizovat, ale vlivem zvyšování úrokových nákladů 
ji naopak zhoršovat.

45  Poptávka po nových úvěrech se obvykle snižuje, pokud cash fl ow generované z aktiva 
zakoupeného na nový úvěr nestačí na splátky tohoto úvěru.
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GRAF III.7

Termínový spread pro vybrané ekonomiky
(%)

Pramen:  Bloomberg LP, výpočty ČNB
Pozn.:   Termínový spread je rozdíl mezi 5Y úrokovým swapem a 3M 

mezibankovní úrokovou sazbou.
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GRAF III.8

Termínový spread výnosů vládních dluhopisů
(v %)

Pramen:  Thomson Reuters, výpočty ČNB
Pozn.:   Termínový spread je rozdílem 10Y a 2Y benchmarkového výnosu 

vládního dlhopisu příslušné země.
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GRAF III.9

Vývoj dlouhodobých sazeb vybraných ekonomik
(1.1.2010=100, r. 2010, výnos 10Y benchmarkového dluhopisu)

Pramen:  Thomson Reuters, výpočty ČNB
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ČR je vnímána jako fi skálně stabilní …
ČR je stále vnímána jako makroekonomicky stabilní a dobře řízená eko-
nomika. Zvýšená citlivost fi nanční trhů na vývoj vládních fi nancí se do vý-
nosů vládních dluhopisů ČR promítla zatím jen mírně. Likvidita na trhu 
vládních dluhopisů roste (Graf III.3), zavedená dodávací repo operace 
ČNB se téměř nevyužívá (Graf III.5), objem obchodů se státním dluhem 
se na sekundárním trhu výrazně nevychyluje od předchozích období46 
a na primárním trhu stále převažují emise státního dluhu s dlouhodo-
bou splatností (část 2.1). Český fi nanční systém je zdravý a nevyžadoval 
si žádných fi skálních podpor (část 4.1), sovereign rating pro ČR se drží 
od roku 2005 na stabilní úrovni (Graf III.12) a od počátku krize došlo 
dokonce dvakrát ke zvýšení výhledu ratingu země (Tab. III.1).

… nicméně kreditní prémie na český vládní dluh neklesá a výhle-
dově může i růst
Riziková kreditní prémie pro český státní dluh se stále drží pod úrovní 
EU-27 na rozdíl např. od Itálie, Portugalska, Řecka nebo Španělska, nic-
méně na předkrizovou úroveň neklesá (Graf III.10). Na rozdíl od Řecka 
či Portugalska, jejichž CDS spready na roční vládní dluh dosahují stejné 
nebo vyšší úrovně než na dluh v desetileté splatnosti (čímž se jejich 
sklon křivek zplošťuje nebo se dokonce dostává do záporných hodnot), 
krátkodobé CDS kontrakty na český vládní dluh stagnují a dlouhodobé 
rostou (Graf III.13). S růstem CDS spreadů na dlouhodobý český vládní 
dluh může souviset riziko refi nancování („rollover risk“), které je výhle-
dově pro ČR aktuální.47 Vyšší spready výnosů nebo CDS vládních dlu-
hopisů (Grafy III.10 a III.11) nemusejí v případě ČR tvořit jen lokální, ale 
také globální rizikové faktory. Například obava z přetrvávající zhoršující 
se situace ve světovém fi nančním systému s tlakem na návrat recese 
může formovat negativní očekávání ohledně budoucího českého fi skál-
ního vývoje. 

Kreditní prémie pro ČR se bude v budoucnu pravděpodobně dále zvy-
šovat, pokud dynamika zadlužování zůstane na současné vysoké úrovni 
(Graf II.2 Box). Narůstající globální riziková averze vůči zemím s nepříz-
nivým fi skálním výhledem pak může způsobit přenos problému z fi skál-
ně nestabilních zemí typu Řecka i na mnohem stabilizovanější ekonomi-
ky typu ČR (Box 4).

46  Objem obchodů s dluhopisy dosáhl na BCPP za minulý rok necelých 600 mld. Kč, 
v roce 2008 600 mld. Kč mírně překročil.

47  Výraznější napětí na trhu českého vládního dluhu lze očekávat také na podzim 2010, kdy se 
očekává emise v rozsahu 52 mld. Kč u čtyř dluhopisových emisí a 75 mld. Kč u deseti emisí 
pokladničních poukázek.
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GRAF III.10

Spready CDS vybraných evropských vlád
(v b.b.)
 

Pramen:  Thomson Reuters
Pozn.:   Spready 5Y CDS; z datových důvodů nebyly do průměru zařazeny Malta, 

Kypr, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko a Lucembursko.
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GRAF III.11

Výnosové rozdíly desetiletých vládních dluhopisů
(v %, měsíční data)

Pramen:  Thomson Reuters, výpočty ČNB
Pozn.:   Rozdíly výnosů 10Y vládních benchmarkových dluhopisů vybraných států 

a ekvivalent Německa.
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GRAF III.12

Vývoj sovereign ratingů vybraných zemí
(dlouhodobý rating v zahraniční měně, Standard & Poor’s)

Pramen:  Standard & Poor’s
Pozn.:   Dlouhodobý rating S&P převodní stupnice: 17=AAA, 13=A+, 10=BBB+, 

7=BB+.
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Box 4: 

SWAP ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ JAKO INDIKÁTOR KREDITNÍ-
HO RIZIKA48

Swapy úvěrového selhání (Credit Default Swap, CDS) se poměr-
ně často užívají jako indikátory agregovaného kreditního rizika. 
CDS spread je cena, kterou je nakupující CDS ochoten zaplatit 
za ochranu před kreditní událostí referenční entity prodávajícímu 
této ochrany. Prodávající CDS se zavazuje vyrovnat ztrátu, která 
by nakupujícímu ochrany důsledkem kreditní události vznikla. 
Uzavřením kontraktu na sebe obě strany zároveň přebírají riziko 
selhání protistrany. Výše spreadu CDS je podle základního pří-
stupu funkcí pravděpodobnosti defaultu (PD) referenční entity 
a ztrátovosti ze selhání (LGD). Současná krize nicméně ukázala, 
že CDS spready mohou být tvořeny i jinými prémiemi jako napří-
klad prémií za likviditní riziko, systémové riziko nebo riziko náh-
lého selhání. V období klidu riziko náhlého selhání či systémové 
riziko tvoří obvykle zanedbatelnou část spreadu CDS. Nicméně 
v době zvýšené nejistoty získávají tato dvě rizika na významu, 
jako v případě bankovního systému po pádu banky Lehman Bro-
thers (Graf III.1 Box).49 Součástí CDS spreadů mohou být i doda-
tečné prémie. Ty vyplývají z defi nice kreditní události, jež nemusí 
být nutně kreditního charakteru.50

CDS deriváty byly původně vytvořeny za účelem zajištění se pro-
ti kreditnímu riziku, nicméně postupem času se začaly rovněž 
využívat ke spekulativním operacím. Zajištění se proti kreditní-
mu riziku pomocí CDS kontraktů je dále ilustrováno na případu 
vládního dluhu. Teoreticky by se rozdíl mezi výnosem z vládního 
dluhopisu určité země a bezrizikového benchmarku a rozdíl mezi 
jejich CDS měly vyvíjet obdobně, neboť v obou případech jde 
o vyjádření prémie za kreditní riziko vládního dluhu. I když ko-
relace mezi oběma trhy bývá obvykle z důvodu arbitráže vysoká 
(Graf III.2 Box, země AT, BE, CZ, GR, IE, IT, NL, PT, ES), krátko-
době mohou divergovat, resp. CDS spready mohou rozdíly mezi 
výnosy vládních dluhopisů krátkodobě přestřelovat a naopak. 
Zatímco převýšení spreadů podkladových aktiv nad jejich CDS 
spready bývá obvykle zdůvodňováno nižší tržní likviditou pod-
kladového aktiva, a tedy vyšším spreadem z důvodu likviditního 
rizika (Graf III.2 Box, země FI a FR), opačné převýšení může být 
způsobeno různými faktory, resp. anomáliemi CDS trhu, a to jak 
na straně poptávky, tak nabídky. 

48  Trh s tímto druhem derivátu je ve srovnání s celkovým derivátovým trhem poměrně malý 
(cca 7 %). Stále ovšem neexistují přesné údaje o tom, jak velké riziko úvěrového selhání bylo 
těmito instrumenty transferováno (www.isda.org: odhad pro 1. čtvrtletí 2009 činí 31 bilionů 
USD).

49  Pád banky Lehman Brothers v září 2008 je označován za příklad náhlého defaultu. Vzhledem 
k růstu systémového rizika z důvodu bilančního propojení jednotlivých fi nančních institucí 
vzrostlo po pádu této banky riziko náhlého defaultu pro většinu ostatních bank.

50  V případě bankovního sytému by mohlo být kreditní událostí např. znárodnění. 
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GRAF III.13

Sklon křivky CDS spreadů na vládní dluh
(v b.b.)

Pramen:  Thomson Reuters, výpočty ČNB
Pozn.:  Rozdíl mezi 10Y a 1Y CDS spreadem příslušného státu.

TAB. III.1

Počet 
stupňů nad 

spekulativním 
ratingem

Výhled 
Změny ratingu 
od 30. 6. 2007

ČR 5 stabilní 2 zvýšení/ 0 snížení

Francie 10 stabilní žádná

Německo 10 stabilní žádná

Řecko 0 negativní 0 zvýšení / 10 snížení

Island 0 negativní 0 zvýšení / 11 snížení

Irsko 8 negativní 0 zvýšení / 7 snížení

Portugalsko 4 negativní 0 zvýšení / 6 snížení

Slovensko 6 stabilní 2 zvýšení / 0 snížení

Španělsko 8 negativní 0 zvýšení / 3 snížení

UK 10 negativní 0 zvýšení / 1 snížení

Pramen:  Global Financial Stability Report, duben 2010 a databáze ratingových 
agentur   

Pozn.:   Je použit průměr z dlouhodobého sovereign ratingu v zahran. měně 
od agentur Moody’s, Fitch a Standard&Poor’s. Ve změnách ratingu jsou 
započítány změny výhledu.   

INDIKÁTORY PROMĚNLIVOSTI SOVEREIGN RATINGŮ PRO VYBRANÉ ZEMĚ 
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Část poptávky po CDS kontraktech na státní dluh je ve skuteč-
nosti poptávána kvůli zajištění se proti riziku jiné referenční enti-
ty, pro kterou je pravděpodobnost vzniku kreditní události vysoce 
korelována s kreditní událostí státu.51 V takovém případě může 
být celková poptávka po CDS na vládní dluh mnohem citlivější 
na změny různých faktorů, než je tomu na reálném trhu vládní-
ho dluhu. Dalším důvodem krátkodobého přestřelení ceny CDS 
může být nedostatečně pružná reakce nabídky CDS kontraktů 
na zvýšenou poptávku, neboť na CDS trhu je poměrně omezená 
nabídka, která je značně koncentrována okolo několika málo ak-
tivních globálních dealerů.52 

Mohlo by být znepokojivé, pokud by se anomálie z trhu CDS pře-
nášely na trhy podkladových aktiv, resp. pokud by zvýšený CDS 
spread na vládní dluhopis zvýšil výnosy (snížil cenu) z daného dlu-
hopisu, aniž by došlo k jakékoliv negativní fi skální změně. Tento 
nákazový efekt bývá spojován spíše s psychologickým kanálem 
přenosu než s technickým. Poměrně často se CDS spready užívají 
jako indikátor solventnosti určitého státu bez ohledu na limitu-
jící faktory CDS trhu. Nadměrná změna CDS spreadů tak může 
do určité míry ovlivnit vnímání investorů ohledně kreditního ri-
zika určité země. Technická realizace nákazy je však víceméně 
omezená. Je možné uvést několik zdůvodňujících argumentů. 

Prodávající na CDS trhu a nakupující na trhu podkladového akti-
va jsou vzhledem ke kreditnímu riziku ve stejné situaci. Zatímco 
nabídka CDS kontraktů bývá nízká, což může tlačit na růst CDS 
spreadů (kreditního rizika), poptávka po vládním dluhu bývá ob-
vykle vysoká, což naopak může kreditní prémii tlačit dolů. Přenos 
nákazy je tak víceméně omezen. 

Dalším argumentem může být, že anomálie z CDS trhů by se 
mohly na trh podkladových aktiv přenášet za předpokladu nee-
xistence nebo jen velmi nízké účasti investorů, kteří sami oceňují 
rizika na základě svých vlastních fundamentálních analýz.53 

Další diskutovaný nákazový efekt bývá velice často spojován 
se spekulativní obchodní strategií (a) prodávajícího CDS, který 
se zajišťuje na trhu podkladového aktiva spekulativním prode-
jem tzv. short selling nebo (b) nakupujícího CDS, který se snaží 
zvýšit ceny CDS54, aby pojistil svou již vytvořenou krátkou pozici 

51  Důvodem může být neexistence relevantních CDS nebo jejich vysoká cena. Příkladem 
může být nákup CDS na státní dluh, ale ve skutečnosti je držen nakupujícím CDS dluhopis 
emitovaný bankou daného státu nebo státní energetickou společností apod. 

52  Koncentrace se může navíc zvýšit. Pokud např. zesílí vazba mezi zajišťovaným rizikem (kreditní 
riziko vládního dluhu) a rizikem protistrany (kreditní riziko banky jako prodávajícího) vlivem 
např. zavedených opatření na podporu bankovního sektoru, nabídka se může koncentrovat 
do ještě menší skupiny. Je to z toho důvodu, že nakupující kontraktu přirozeně vyloučí jako 
svou protistranu instituci, na kterou se dané opatření přímo či nepřímo vztahuje.

53  Jinými slovy, pokud bychom připustili výskyt nákazového efektu, tak bychom zároveň popřeli 
výskyt arbitráže. 

54  Snaha ovlivnit vnímání investora o kreditním riziku referenční entity.
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Spready credit default swapů vybraných evropských bank 
(5Y, v b.p.)

Pramen:  Thomson Reuters
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Riziková prémie na vládní dluh vybraných států
(průměr za vybrané země, v b.b.)

Pramen:  Thomson Reuters
Pozn.:   Riziková prémie byla počítána v případě CDS jako rozdíl mezi 

5Y CDS spready na vládní dluh příslušného státu a ekvivalentem 
Německa; v případě výnosu jako rozdíl mezi výnosem z 5Y vládního 
benchmarkového dluhopisu příslušného státu a ekvivalentem Německa.

3 TRHY AKTIV A FINANČNÍ INFRASTRUKTURA



47

Česká národní banka / Zpráva o fi nanční stabilitě 2009/2010

na trhu podkladových aktiv (nákup tzv. naked CDS)55. Nákazový 
efekt by ovšem v tomto případě byl možný pouze za předpokla-
du nedostatečné poptávky po podkladovém aktivu a možnosti 
uplatnění tržní síly několika málo nakupujících nad prodávají-
cími. Vzhledem k tomu, že je CDS trh značně menší než je trh 
vládních dluhopisů, je tento kanál nákazy velice omezený.56 

Jakkoliv může být nákazový efekt mezi CDS trhem a trhem jeho 
pokladového aktiva zpochybňován, stejný efekt byl pozorován 
napříč různými CDS trhy jedné země nebo stejnými CDS trhy 
různých zemí. Je možné sledovat, jak v zemích s fi nanční kri-
zí vzrostly CDS spready na vládní dluh. V těchto zemích došlo 
k transferu kreditního rizika z bankovního sektoru na vládní sek-
tor, což souviselo s široce rozšířeným povědomím o nízké pravdě-
podobnosti pádu systémově významné instituce (Graf III.1 Box, 
Graf III.10). Vlivem nákazy psychologického charakteru, došlo 
k transferu rizik i v zemích, jejichž fi nanční systém zasažen ne-
byl, což je i příklad České republiky (Graf III.3 Box). Zjednodu-
šeně je tak možné pozorovat určitou nezávislost mezi tržními 
a ekonomickými fundamenty vybraných zemí, často strukturálně 
odlišných. 

Z praktického hlediska je evidentní, že možnost obchodovat kre-
ditní riziko může po určitou dobu přinášet prospěch jak pro vě-
řitele dluhu, tak pro dlužníka. Jestliže má věřitel státního dluhu 
možnost se proti dluhové pozici státu zajistit, bude stále ochotný 
dluh nakupovat, i když se dluhová pozice státu bude výrazněji 
zhoršovat. Tato možnost může částečně přispívat k vyšší likviditě, 
aktivitě a stabilitě cen na trhu se státním dluhem.57 

Selekce zemí ze strany investorů přetrvává
Narůstající kreditní riziko vládního dluhu ještě více podpořilo již tak 
výraznou selekci ze strany investorů vůči jednotlivým státům EU 
(Graf III.10, III.11). Tato selekce je rovněž patrná z negativního korelač-
ního vztahu mezi výnosy z vládních dluhopisů a akciových indexů euro-
zóny (Graf III.14).58 Rozdíly ve výnosech z dlouhodobých vládních dluho-
pisů naznačují, že nadále přetrvávají efekty „útěku ke kvalitě“ a „útěku 
k likviditě“ ve smyslu preference držby zejména německých vládních 

55  Právě kvůli „naked CDS“ se nyní vede debata o zregulování trhu s CDS nebo úplného zákazu 
uzavírání „naked CDS“. „Naked CDS“ je často přirovnáván k uzavírání pojistky proti požáru 
na sousedův dům. Pojistník pak benefi tuje z neštěstí souseda nebo se dokonce snaží, aby 
sousedův dům shořel. „Naked short-selling“ transakce a „naked CDS“ byly zakázány např. 
německou dohledovou autoritou BaFin.

56  CDS trh pro řecký vládní dluh představuje zhruba 2 % tohoto dluhu, podobně španělský 
a italský cca 1 % nebo portugalský okolo 4 % (http://www.cnmv.es). 

57  Argument, že zajištění dluhu vede k prohloubení samotného dluhu příliš neobstojí, neboť 
zvýšený zájem o zajištění zvyšuje cenu zajištění, resp. CDS spready neboli PD referenční 
entity.

58  Korelace vyjadřuje vztah mezi vývojem cen akcií a cenami dluhopisů, které se obvykle 
pohybují v opačném směru. Růst cen akcií je často interpretován jako pozitivní očekávání 
ohledně budoucího vývoje ekonomiky, růst cen dluhopisů vyjadřuje převážně investice 
do bezpečnějších instrumentů v důsledku očekávaného negativního vývoje. 

-0,05
-0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65

CZ, HU, PL CZ, HU, GR, PT, UK
CZ, FR, DE CZ, NO, AU, CA

01/06 06/06 11/06 04/08 09/07 02/08 07/08 12/08 05/09 10/09 03/10

GRAF III.3 BOX

Průměrná korelace mezi CDS spready vybraných ekonomik

Pramen:  Thomson Reuters
Pozn.:   Pro výpočet korelace změn 5Y CDS spreadů byla použita metoda 

Dynamic Conditional Correlation GARCH. Průměrná korelace vyjadřuje 
nevážený průměr korelací jednotlivých párů zemí, který byl následně 
vyhlazen HP fi ltrem.
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GRAF III.14

Korelační vztah mezi týdenními výnosy z vládních
dluhopisů a akcií 

Pramen: Thomson Reuters, výpočty ČNB
Pozn.:   Rolovaná korelace s okénkem o 500 pozorování. Korelace mezi výnosy 

z akciových indexů (DJ EURO STOXX, PX) a 10Y benchmarkových 
dluhopisů příslušných zemí.
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dluhopisů. V případě ČR se negativní korelační koefi cient vydal zpět 
směrem ke kladným hodnotám.59 Současný růst koefi cientu je možné 
interpretovat jako návrat likvidity a důvěry na tyto trhy (Graf III.3), což 
potvrzuje i růst zahraničních pasiv investiční pozice (Graf II.20).60 

Optimismus na akciových trzích může být dočasný
Zvýšený optimismus na akciových trzích může být do určité míry dočas-
ný (Graf III.15). Růst akcií může na jedné straně souviset s předcházejí-
cím výrazný poklesem, resp. korekcí podhodnocených aktiv a návratem 
k jejich fundamentální hodnotě spolu s očekáváním hospodářského růs-
tu, na druhé straně může být růst akcií do značné míry tažen výrazně 
expanzivními stimuly hospodářských politik. V případě, že hospodářský 
růst bude pomalejší, než trhy očekávají, pak se ceny akcií mohou uká-
zat jako příliš vysoké (Box 5). Naopak, ukáže-li se optimismus akcio-
vých trhů oprávněným a hospodářské zotavení trvalým, pak s největší 
pravděpodobností přistoupí světové autority rychle ke svým ústupovým 
strategiím. Český akciový trh, který je pod značným vlivem zahraničních 
investorů, což dokazuje úzký korelační vztah (Graf III.15), výše uvedené 
scénáře pravděpodobně neminou.

Box 5: 

PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY K IDENTIFIKACI BUBLIN NA TRZÍCH AKTIV 

Bubliny na trzích aktiv jsou populárním vyjádřením pro situaci, 
kdy se cena aktiva (akcií, nemovitostí, měnových kurzů, komo-
dit, atd.) výrazně vzdaluje od své fundamentálně podložené 
hodnoty.61 Rozklad ceny aktiva na komponenty vyplývající z fun-
damentálních faktorů a komponenty ovlivněné faktory „ne-
fundamentálními“ (např. euforie či příliš optimistický investiční 
sentiment) se zdá být přímočarý, ovšem empirická aplikace spo-
jená s explicitním vyjádřením hodnoty jednotlivých komponent 
je velmi omezená. Jsou-li významnou součástí růstu cen aktiv 
právě nefundamentální faktory, rozpoznání bubliny je o to slo-
žitější, jelikož nefundamentální faktory nejsou přímo měřitelné. 
Ke  vzniku bublin může přispět i neadekvátní politika centrálních 
bank (např. politikou „levných peněz“) nebo vlád (např. nezdra-
vým defi citním fi nancováním).

Z jakého důvodu jsou bubliny cen aktiv tak „populární“ a proč 
nás zajímají? První národohospodářský pohled pramení ze zá-
jmu centrální banky a vlády o vliv bublin na reálnou ekonomiku. 
Druhý investorský pohled vychází z možnosti či schopnosti vyu-

59   V případě středoevropských ekonomik se korelace pohybovaly často v kladných hodnotách, 
jelikož investoři stále považují jejich akcie i dluhopisy za podobně riziková aktiva, která 
prodávají nebo nakupují společně (ZFS 2005, str. 22).

60  Stav cenných papírů emitovaných tuzemskými subjekty v rukou zahraničních portfoliových 
investorů narostl k 31. 12. 2009 meziročně o 28,6 %, z toho majetkové cenné papíry o 16 % 
a korunové dluhopisy vlády o 35 %. 

61  Bublina cen aktiv je defi nována jako explozivně a asymetricky tvořená odchylka tržní ceny 
aktiva od její fundamentální hodnoty s možností její náhlé a výrazné korekce.
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žít znalostí o průběhu formování bublin k realizaci vyššího než 
průměrného výnosu. Ačkoliv oba pohledy mají rozdílnou moti-
vaci, shodují se v intenzivní snaze bublinu dopředu identifi kovat. 
Praktické výsledky však často ukazují na neschopnost standard-
ních metod identifi kovat bublinu nejen ex ante, ale i ex post, viz 
např. Gurkaynak (2005)62.

Empirický výzkum potvrzuje ekonomickou intuici, že splasknutí 
bublin na nemovitostním trhu oproti bublinám na trhu akciovém 
znamená vážnější dopady pro vývoj reálné ekonomiky, viz např. 
Helbling a Terrones (2003)63 nebo Bordo a Jeanne (2002)64. Efek-
ty pramenící z náhlého splasknutí bublin na nemovitostním trhu 
generují vyšší ztráty výstupu a trvají v průměru déle (cca 4 roky) 
než u akciového trhu (cca 1,5 roku). Splasknutí bubliny na trzích 
nemovitostí představuje větší hrozbu pro fi nanční stabilitu země 
(regionu) v případě, že je její bankovní sektor více exponovaný 
skrze úvěry zajištěné nemovitostmi (což je situace ve většině ev-
ropských zemí). 

Mezi základní praktické techniky identifi kace bublin lze řadit: 
(a) trendové křivky a statistické fi ltry, (b) poměrové ukazatele, 
(c) empirické modely a specifi kační testy, (d) strukturálně bo-
haté teoretické modely. Níže jsou ilustrovány s prioritní aplikací 
na český trh nemovitostí.

Trendové křivky a statistické fi ltry: pro výpočet trendu lze pou-
žít standardní proložení přímkou, resp. jiným funkčním tvarem, 
nebo tzv. jednorozměrnými fi ltry. Nejčastěji jde o HP fi ltr s ade-
kvátním (dle periodicity časové řady) nebo arbitrárně zvoleným 
vyhlazovacím koefi cientem. Jeho hlavním nedostatkem je zejmé-
na nespolehlivost výsledků pro začátek a konec datového sou-
boru. Odhad bubliny pro případ českého nemovitostního trhu 
pomocí HP fi ltru je uveden v Grafu III.4 Box. Příkladem aplikace 
HP fi ltru je také práce Adalida a Detkena (2009),65 kteří defi nují 
boom na trzích nemovitostí jako přetrvávající odchylku reálných 
cen nemovitostí od HP trendu s relativně vysokým vyhlazovacím 
parametrem (λ=100 000), přičemž za boom považují kladnou 
odchylku ve výši nejméně 5 % po dobu alespoň 12 čtvrtletí.

Poměrové ukazatele: zahrnují ukazatele typu price-to-income 
a price-to-rent (viz Graf III.5 Box až Graf III.7 Box, resp. kap. 3.2), 

62  Gurkaynak, R. S. (2005): Econometric Tests of Asset Price Bubbles: Taking Stock, Finance 
and Economics Discussion Series, Federal Reserve Board, Washington, D.C.

63  Helbling, T., Terrones, M. (2003): Real and Financial Effects of Bursting Asset Price Bubbles, 
World Economic Outlook April 2003, Washington, International Monetary Fund.

64  Bordo, M., Jeanne, O. (2002): Boom–busts in Asset Prices, Economic Instability, and Monetary 
Policy, NBER Working Paper 8966.

65  Adalid, R., Detken, C. (2009): Real Time Early Warning Indicators for Costly Asset Price 
Boom/Bust Cycles. A role for Global Liquidity, ECB Working Paper Series 732.
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které rovněž slouží pro prvotní orientaci pro identifi kaci o mož-
ném výskytu bubliny (někdy i proložením např. HP trendu). Tyto 
ukazatele stejně jako výše uvedené jednorozměrné fi ltry jsou 
zatíženy několika nedostatky, např.: (i) vysokou proměnlivostí in-
dikace nerovnovážného stavu, (ii) přímým nezohledněním vývo-
je úrokových sazeb a jiných fundamentálně významných veličin 
a (iii) stále krátkou historií časových řad, zejména v případě trhů 
nemovitostí tranzitivních ekonomik.66 Jejich oblíbenost je zejmé-
na u praktiků vystupujících na fi nančních trzích. Příkladem apli-
kace na americký trh nemovitostí je práce Himmelberg, Mayer 
a Sinai (2005).67 

Empirické modely a specifi kační testy: specifi kační testy jsou řa-
zeny mezi tzv. nepřímé testy (Salge, 1997)68, tzn. jejich snahou 
je potvrdit, či vyvrátit existenci bubliny. Tyto přístupy ale nespeci-
fi kují přímo proces formování bubliny (viz např. Levin a Wright69 
pro aplikaci na trh nemovitostí v UK). Vypovídací schopnost 
těchto modelů je ovlivněna špatnou specifi kací modelu a pro-
blémy souvisejícími s malými vzorky dat. Naproti tomu přímé 
testy existence bublin identifi kují proces vzniku bubliny.70 Za po-
kročilou techniku identifi kace bubliny lze označit využití ekono-
metrického modelu odhalujícího determinanty ceny aktiva (nej-
lépe za pomoci nabídkových i poptávkových faktorů), viz např. 
pro situaci na českém nemovitostním trhu Hlaváček a Komárek 
(2009)71, resp. Graf III.4. Box.72 

Celkově lze shrnout, že přibližná identifi kace bublin je ex post 
možná, ale: (i) její nezbytnou podmínkou je průběžný monito-
ring cen aktiv, (ii) doporučujeme využívat celé spektrum dostup-
ných metod a modelů, a to od těch nejednodušších (trendové 
křivky a fi ltry) po ty komplexní (modely zohledňující nabídkové 
a poptávkové faktory a další teoretické modely) přístupy, (iii) bu-
dování strukturálně bohatých modelů (umožňujících zkoumání 
dopadů bublin na trzích aktiv) je žádoucí, (iv) je nutné respek-
tovat specifi ka napříč zeměmi a trhy (např. vysoké a rostoucí 
odchylky od trendu v zemích s nerozvinutými fi nančními trhy 
nemusí vlivem efektu základny znamenat existenci bubliny).

66  Relativně vysoká hodnota ukazatele price-to-rent pro ČR (Graf III.7 Box) je např. ovlivněna 
jeho výrazně nízkou hodnotou na počátku daného období, která mimo jiné souvisela 
s relativně vysokými nominálními úrokovými sazbami. 

67  Himmelberg, Ch., Mayer, Ch., Sinai, T. (2005): Assessing High House Prices: Bubbles, 
Fundamentals and Misperceptions, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 19, No. 4, pp. 
67–92.

68  Salge, M. (1997): Rational Bubbles: Theoretical Basis, Economic Relevance, and Empirical 
Evidence with a Special Emphasis on the German Stock Market, Springer Verlag, 1997, ISBN 
3540626298.

69  Levin, E. J., Wright, R. E. (1997): The impact of speculation on house prices in the United 
Kingdom, Economic Modelling, Vol. 4, No. 4, pp. 567–585. 

70  Tyto testy se vztahují zejména na akciový trh (často testují vztah dividend a ceny akcie) a i přímý 
test je citlivý na špatnou specifi kaci modelu (např. vynechání důležité determinanty).

71  Hlaváček, M., Komárek, L. (2009): Property Price Determinants in the Czech Regions, CNB 
Working Paper, No. 12/2009. 

72  Ekonometrický model (na bázi standardní a panelové regrese) i HP fi ltr identifi koval podobně 
dvě období s nadhodnocenými cenami nemovitostí v ČR. Reakce na konci datového souboru 
však není vzhledem k nedostatkům HP fi ltru realistická.
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3.2  VÝVOJ NA TRHU NEMOVITOSTÍ 

Na českém trhu rezidenčních nemovitostí došlo v roce 2009 k pokle-
su cen bytů o zhruba 14 %, který byl tažen především ekonomickým 
poklesem ČR a zhoršením situace na trhu práce. Snížení cen v ČR bylo 
sice oproti některým zahraničním ekonomikám nižší, ceny bytů se však 
zřejmě přiblížily svým rovnovážným úrovním. To naznačují i zlepšující se 
ukazatele poměru cen bytů a mezd a výnosu z pronájmu bytu. V reakci 
na pokles cen došlo ke snížení počtu zahájených bytů. Stále ovšem pře-
trvává vysoká míra rozestavěnosti a prodlužuje se doba prodeje bytů. 
Situace developerů se zhoršuje také kvůli dalšímu propadu poptávky 
v oblasti komerčních nemovitostí kombinované s nárůstem míry neob-
sazenosti.

VÝVOJ CEN REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ

V roce 2009 došlo k poklesu cen nemovitostí ...
Zatímco v letech 2005 až 2008 ceny nemovitostí v ČR prakticky 
nepřetržitě rostly ve všech segmentech, od roku 2009 dochází k je-
jich poklesu. Tento pokles se týkal především cen bytů, které ke kon-
ci 1. pololetí 2009 dle předběžných odhadů na základě cen převodů 
nemovitostí meziročně poklesly zhruba o 14 % (Graf III.16). U těch částí 
trhu nemovitostí, kde byl růst cen v letech 2006–2008 pozvolnější, ceny 
nereagovaly tak výrazně. Ceny rodinných domů v polovině roku 2009 
meziročně stagnovaly, odhady cen pozemků z nabídkových cen ukazují 
dokonce na jejich mírný růst (zhruba 5 %). U cen bytových domů pos-
lední dostupné údaje z konce roku 2008 ukazují na pokračování jejich 
růstu, je však třeba zmínit relativně nízký počet převodů v tomto seg-
mentu nemovitostního trhu.

... přičemž pokles cen převodů byl hlubší než u nabídkových cen
U cen bytů, pro které jsou zdroje dat relativně nejširší, lze vysledo-
vat jejich odlišnou dynamiku pro ceny převodů a pro nabídkové ceny 
(Graf III.17). Zatímco ceny převodů rostly nejrychleji ve 3. čtvrtletí 2007, 
a poté již jejich meziroční dynamika zvolňovala, vrchol růstu nabíd-
kových cen nastal přibližně v pololetí roku 2008. Následný meziroční 
pokles cen převodů pak nastal oproti nabídkovým cenám opět o něco 
dříve, u nabídkových cen lze pro konec roku 2009 vysledovat dílčí sta-
bilizaci situace, s meziročními poklesy cen mírně nad -10 %. Změny cen 
převodů tak v poslední době předcházejí změnám nabídkových cen, zá-
roveň jsou tyto změny obvykle výraznější.73 To ukazuje na určitou proti-
cykličnost rozdílu mezi těmito cenami, kdy pokles poptávky na realitním 
trhu vede nejprve k poklesu skutečně realizovaných cen.

73  To, že ceny převodů předcházejí nabídkovým cenám, však nelze příliš využít pro analýzu 
aktuálního vývoje cen bytů, protože tyto ceny jsou publikovány s dlouhým zpožděním 
a bývají relativně výrazně revidovány.
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Spolu s obratem v cenách nemovitostí došlo také ke změnám ve struk-
tuře cenového růstu napříč regiony. Zatímco v období rychlého růstu 
cen bytů tyto rostly v regionech rychleji než v Praze, v současnosti je 
tomu naopak. K největším meziročním poklesům přitom dochází pře-
devším v regionech, které v uplynulém období zaznamenaly největší 
nárůsty cen (např. meziroční poklesy cen v Moravskoslezském či Králo-
véhradeckém kraji o cca 20 %), nižší cenové poklesy byly zaznamenány 
například v Karlovarském či v Ústeckém kraji.

Pokles cen souvisel se zhoršenou celkovou ekonomickou situací v ČR...
Pokles cen nemovitostí v roce 2009 souvisel především se zhoršenou 
celkovou ekonomickou situací. Podle analýzy ČNB74 byl vývoj cen nemo-
vitostí v minulosti tažen hlavně poptávkou, a to především demogra-
fi ckými faktory (přirozený přírůstek obyvatelstva a přírůstek migrací) 
a faktory trhu práce (míra nezaměstnanosti, počet volných pracovních 
míst a růst mzdy). Část poptávky byla dle standardních modelů eko-
nomického chování navíc tažena i spekulací na další růst cen nemovi-
tostí v budoucích obdobích. U většiny těchto faktorů přitom docházelo 
v roce 2009 k významnému meziročnímu zhoršení. Přirozený přírůstek 
obyvatelstva se snížil oproti svým vysokým hodnotám roku 2008 
o čtvrtinu, přírůstek migrací poklesl oproti rekordním hodnotám 
roku 2007 o dvě třetiny, přičemž byl nejnižší za posledních pět let. Míra 
registrované nezaměstnanosti narostla meziročně o 3,3 p.b. a blíží se 
10% hranici, počet volných pracovních míst ke konci roku meziročně 
poklesl o dvě třetiny.75 Takto rychlé zhoršení situace na trhu práce je 
přitom historicky bezprecedentní (viz část 2.3). Zhoršení těchto pop-
távkových faktorů vysvětluje valnou většinu sledovaného poklesu cen 
bytů, pouze malá část odpovídá splaskávání „bubliny“ z let 2007 a 2008 
(zhruba 15 % poklesu cen; Graf III.4 Box). Z Grafu III.4 Box je rovněž 
zřejmé, že podle ekonometrického modelu jsou v současnosti ceny bytů 
již blízko svých rovnovážných hodnot, které byly získány na základě 
vývoje fundamentů.76 Pokud tedy nedojde k dalšímu výraznému 
zhoršení výše uvedených fundamentálních faktorů, pak by ceny nemo-
vitostí měly v nejbližší době spíše stagnovat. V nejpravděpodobnějším 
Základním scénáři dochází k obnovení růstu cen v polovině roku 2011 
(Graf III.18). V nepříliš pravděpodobných zátěžových scénářích Návrat 
recese a Ztráta důvěry pak může dojít v reakci na zhoršení makroeko-
nomických fundamentů k dalšímu poklesu cen bytů o zhruba 8 %, resp. 
16 % v horizontu jednoho roku.

74  Hlaváček, M., Komárek, L. (2009): Property Price Determinants in the Czech Regions, CNB 
Working Paper, No. 12/2009.

75  Růst mezd se především na konci roku 2009 držel na relativně vysoké úrovni (podle 
VŠPS rostla průměrná mzda v roce 2009 meziročně o 4 %, ve 4. čtvrtletí 2010 o 5,2 %). 
Vysoký růst mezd byl však do značné míry ovlivněn jednorázovými vlivy spíše statistického 
charakteru, a to především nižší nemocností a změnami ve struktuře zaměstnanosti, kdy byli 
propouštěni především zaměstnanci s nižšími výdělky a nadprůměrnou nemocností. Viz ČNB 
(2010): Zpráva o infl aci I/2010.

76  Tento závěr samozřejmě platí pouze v rámci uvažovaných ekonometrických modelů 
a s přihlédnutím k rozptylům jejich odhadů. Rovnovážné ceny, resp. mezery cen, jsou 
v Grafu III.4 Box spočítány dvěma alternativními způsoby: jednak s použitím analýzy časových 
řad na kvartálních datech pro ČR jako celek, jednak s použitím panelové regrese napříč 
jednotlivými kraji ČR na ročních datech. Podrobněji viz výše zmíněný článek Hlaváček, 
Komárek (2009).
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... přičemž následoval pokles cen v zahraničí
Pokles cen nemovitostí v ČR v roce 2009 následoval poklesy cen ne-
movitostí v zahraničí, ke kterým v mnohých zemích začalo docházet 
již v roce 2008, kdy ještě ceny bytů v ČR stále rostly. Například v USA 
poklesly ceny nemovitostí od svého vrcholu z roku 2006 celkem až 
o 33 %, ve Velké Británii byly ceny v průběhu roku 2009 oproti svým 
maximům nižší až o 19 %, v Irsku o 29 %, ve Španělsku a ve Francii pak 
zhruba o 10 % (Graf III.19). V některých zemích již došlo ve 2. polovině 
roku 2009 k mírnému zotavení cen, které od svého dna vzrostly v USA 
i ve Velké Británii zhruba o 5 %, ve Francii o 2,4 %. I když byl celkový 
nárůst cen nemovitostí v ČR za poslední desetiletí oproti nárůstu cen 
v zahraničí vyšší, jejich pokles v roce 2009 již mohl být dostatečný, pro-
tože část z nárůstu cen v letech 2006–2008 je možné přisoudit konver-
genčnímu charakteru české ekonomiky a efektu přibližování cen cenám 
běžným v zahraničí.77 Na druhou stranu, v porovnání se sousedními 
rozvinutými ekonomikami, které jsou našimi významnými obchodními 
partnery (Německo a Rakousko) a ve kterých ceny nemovitostí v posled-
ní dekádě spíše stagnovaly, se dynamika cen v ČR zdá být dosti vysoká, 
a to především ve vztahu k výši průměrné mzdy.

Poměrové ukazatele udržitelnosti cen se zlepšovaly
Zatímco v roce 2008 vedl pokračující růst cen bytů v ČR k poměrně 
výraznému zhoršení ukazatelů udržitelnosti úrovně těchto cen na jejich 
historicky nejhorší hodnoty, v roce 2009 se jak ukazatel výnosu z proná-
jmu bytu, tak ukazatel price-to-income mírně zlepšily. Ve třech největ-
ších městech (Praha, Brno a Ostrava) výnosy z pronájmu bytu ke konci 
roku 2009 v porovnání s jejich rekordně nízkými hodnotami z poloviny 
roku 2008 vzrostly o 0,3–0,8 p.b. (Graf III.20). V ostatních regionech 
se povětšinou výnos z nájemného v porovnání s rokem 2008 rovněž 
zlepšoval, nejvíce v Olomouci o 1 p.b., k výraznějšímu poklesu výnosu 
z nájemného došlo pouze v Karlových Varech (meziročně o -0,8 p.b.). 
K nárůstu výnosu z nájemného přitom docházelo i přes to, že ve stej-
ném období úrokové sazby z úvěrů na bydlení spíše stagnovaly a dlou-
hodobé tržní úrokové sazby klesaly.  

Odhad ukazatele price-to-income (Graf III.21) se pro všechny regiony 
ČR poměrně výrazně zlepšil (pokles ukazatele o 10–20 % oproti maxi-
mům z 2. až 3. čtvrtletí 2008). V průměru se však pohybuje mírně pod 
svými úrovněmi z poloviny roku 2003, kdy se na trhu nemovitostí pro-
jevila „bublina“ související se vstupem ČR do EU. Z hlediska obou uka-
zatelů se jako nejrizikovější region jeví Praha, která však oproti ostatním 
regionům vykazuje výrazně lepší hodnoty u jiných relevantních ukaza-
telů, a která je zatím ekonomickou recesí postižena relativně méně než 
jiné regiony ČR.

77  Toto lze ilustrovat i tím, že v rámci mezinárodního srovnání ukazatelů price-to-income 
a price-to-rent je situace v ČR srovnatelná s ostatními zeměmi (Grafy III.5 až III.7 Box).
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Došlo k poklesu bytové výstavby a k prodloužení doby prodeje 
nově vystavěných bytů
Pokles cen bytů se v roce 2009 projevil také v poklesu bytové výstav-
by, který již započal ve 4. čtvrtletí 2008. Došlo především k výraznému 
meziročnímu poklesu počtu zahájených bytů (o 14 %), počet dokonče-
ných bytů stagnoval, stejně tak jako vysoký počet rozestavěných bytů 
(Graf III.22). K největšímu poklesu počtu zahájených bytů došlo u by-
tových domů (o 20 %; počet zahájených bytů je nejnižší za posledních 
6 let), což ukazuje na pokles aktivity developerů. Souběžně s poklesem 
počtu zahájených bytů se prodlužuje doba prodeje (Graf III.23, který 
ukazuje postup prodeje vybraných rezidenčních developerských projektů 
v Praze). Zatímco v minulosti byli developeři schopni před dokončením 
výstavby prodat téměř 80 % všech bytů v projektu, v roce 2009 to bylo 
již pouze 68 %. Přitom zde existuje poměrně velká diferenciace mezi 
jednotlivými projekty, zhruba třetina projektů za odhadnutým průběhem 
prodejů významně zaostává. V kombinaci se zpřísněním úvěrových pod-
mínek ze strany bank se pak toto prodloužení doby prodeje může pro-
jevit v dodatečných neočekávaných nákladech developerů, které mohou 
v některých případech vést i k jejich insolvenci.

VÝVOJ CEN KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ

Trh komerčních nemovitostí se potýkal s nedostatkem likvidity...
Rizika sektoru developerů byla v roce 2009 dále zesilována nepříliš dobrou 
situací na trhu komerčních nemovitostí, který se v prvních třech čtvrtletích 
potýkal s nedostatkem likvidity. Objem investičních transakcí byl velmi níz-
ký, od svého vrcholu z roku 2007 poklesl o výrazných 80 % a pohybuje 
se na úrovních z počátku tisíciletí, kdy se realitní trh zatím pouze rozvíjel 
(Graf III.24). Český trh realitních investic prakticky opustili zahraniční inves-
toři (aktivní byl pouze jeden německý nemovitostní fond), kteří se stáhli 
na své domácí trhy. Trh ovládli v roce 2009 čeští a slovenští investoři, kteří 
uzavřeli 15 z celkového počtu 20 obchodů, a jejichž podíl na trhu činil 
52 %. Na pokles likvidity na trhu reagovali developeři v roce 2009 s urči-
tým zpožděním obdobně silným poklesem plánované výstavby o 40–50 % 
v závislosti na typu nemovitosti. Pro rok 2010 se přitom předpokládá po-
kračující silný pokles výstavby, který již započal v roce 2009, kdy například 
nebyla zahájena výstavba žádné nové kancelářské budovy.

... který se projevil v nárůstu požadovaných výnosů
Počet transakcí na realitním trhu v roce 2009 byl tak nízký, že pro některé 
segmenty trhu bylo prakticky nemožné určit vývoj cen a související 
vývoj primárních výnosů (vyšší výnos znamená, že při daném objemu 
nájemného požaduje investor nižší cenu).78 Přesto lze konstatovat, že se 
pokles poptávky projevil v dalším poklesu cen a v souvisejícím nárůstu 
výnosů (Graf III.25). Ten pro kancelářské budovy narostl od roku 2007 
již o 1,8 p.b., pro logistické nemovitosti o 2,0 p.b. a pro obchodní cen-

78  V segmentu logistických a průmyslových nemovitostí a obchodních center nedošlo k žádným 
významným prodejům, takže odhady výnosů představují pouze kvalifi kované odhady 
realitních agentů, resp. investičních konzultantů.
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tra o 2,1 p.b. K nárůstu výnosů došlo přes pokles výnosů alternativní 
investice do dlouhodobých státních dluhopisů (meziroční pokles výnosu 
o 0,4 p.b.), takže se investice do komerčních nemovitostí staly relativně 
atraktivními. Na konci roku 2009 tak došlo k určitému oživení trhu, kdy 
byl objem uzavřených realitních obchodů ve 4. čtvrtletí více než třikrát 
vyšší než objem transakcí za všechna tři zbylá čtvrtletí dohromady. 

Došlo rovněž k nárůstu míry neobsazenosti
Ekonomická krize se na trhu komerčních nemovitostí projevila také 
významným nárůstem „míry neobsazenosti“ jak pro kancelářský trh, 
tak pro trh logistických a průmyslových nemovitostí. Pro kancelářský 
trh se míra neobsazenosti za poslední dva roky zdvojnásobila z 5,8 % 
na 11,8 % ke konci roku 2009 (Graf III.26), a to přes meziroční pokles 
nájmů v centru Prahy o 10 % a přes již zmíněný meziroční pokles na-
bídky nových kanceláří o více než 50 %. Pro kanceláře uvedené na trh 
v letech 2008–2009 byla neobsazenost ke konci roku 2009 dokonce 
31 %. U logistických a průmyslových nemovitostí narostla neobsazenost 
za poslední dva roky zhruba z 10 % na 17,6 %, opět navzdory poklesu 
nové nabídky o 50 %.

Rizika developerů se projevila také v nárůstu úvěrů v selhání
Výše uvedená rizika sektoru developerů je možné ilustrovat nárůstem 
podílu úvěrů v selhání v tomto sektoru v roce 2009 (Graf III.27). Podíl 
úvěrů v selhání pro sektor developerů je dlouhodobě oproti sektoru 
nefi nančních podniků nižší. U vybrané skupiny developerů79 však došlo 
od poloviny roku 2009 k výraznému nárůstu podílu úvěrů v selhání na 
úroveň, která převyšuje podíl úvěrů v selhání u nefi nančních podniků 
celkem. Zároveň podíl úvěrů developerům na celkových úvěrech nefi -
nančním podnikům vzrostl ze zhruba 9 % na konci roku 2002 na stáva-
jících přibližně 23 %. Developeři vykazují oproti ostatním nefi nančním 
podnikům také vyšší podíl úvěrů v cizí měně (24,6 % oproti 18,4 %). 
Někteří developeři byli již ke konci roku nuceni přistoupit k nuceným 
prodejům jak komerčních, tak rezidenčních projektů. Jejich objem byl 
zatím relativně malý, ale do budoucna se dá očekávat, že tyto nucené 
prodeje budou na jednu stranu znamenat tlak na pokles cen, na stranu 
druhou pomohou rozhýbat celý nemovitostní trh. 

79  Podíl úvěrů v selhání je v Grafu III.27 počítán dvěma způsoby, pro oba je zdrojem dat Centrální 
registr úvěrů ČNB. Jednak se jedná o vybrané developery, kteří jsou navázáni na projekty 
z Grafu III.23 (včetně jejich příbuzných fi rem celkem cca 400 subjektů). Druhá řada pak 
ukazuje úvěry poskytnuté všem podnikům v odvětvích „Podnikání v oblasti nemovitostí“ 
(OKEČ 68) a „Developerská činnost“ (OKEČ 411). Do těchto odvětví patří ale i další fi rmy, 
jejichž činnost se týká oblasti nemovitostí, např. realitní kanceláře, fi rmy zabývající se správou 
nemovitostí, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Dvě posledně zmíněné entity 
nebyly zahrnuty do výpočtu.
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3.3 FINANČNÍ INFRASTRUKTURA80

Česká národní banka podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 
bance řídí platební styk a zúčtování bank, poboček zahraničních bank 
a spořitelních a úvěrních družstev. Pečuje o plynulost, bezpečnost a spo-
lehlivost mezibankovního platebního systému CERTIS a systému vypo-
řádání krátkodobých dluhopisů SKD. Role těchto systémů pro fi nanční 
stabilitu je klíčová: právě tyto systémy mohou sloužit k propagaci šoků 
z jednoho fi nančního subjektu do celého fi nančního systému. K tomu 
však v roce 2009 vzhledem k stabilní situaci v českém bankovním sek-
toru nedošlo.

Přetrvává jak pokles hodnoty transakcí zpracovaných SKD, tak 
hodnoty vnitrodenního úvěru
Hodnota transakcí zpracovaných SKD rostla plynule od roku 2000 
do roku 2006. Již v roce 2007 došlo k mírnému poklesu, který pokra-
čoval i ve dvou následujících letech a prvních měsících letošního roku. 
Pokles souvisel jak s nižšími objemy repo operací, tak s útlumem na trhu 
krátkodobých dluhopisů. V roce 2009 byly denně zpracovány transakce 
v průměru za 143 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o zhruba 
15 % (Graf III.28). Přibližně za každých 25 dní bylo v roce 2009 dosaže-
no obratu ve výši ročního nominálního HDP. 

Poklesla rovněž hodnota vnitrodenního úvěru.81 Zatímco v předcháze-
jících letech byl zřejmý trend plynulého nárůstu objemu vnitrodenního 
úvěru, v roce 2008 došlo k jeho poklesu o 50 % (Graf III.29). K dalšímu 
poklesu o 17 % došlo i v roce 2009 (na hodnotu 3 006 mld. Kč). Snížení 
využívání vnitrodenního úvěru může odrážet mírně nižší obraty v mezi-
bankovních platbách a útlum na trhu krátkodobých dluhopisů. Zároveň 
může indikovat, že banky vzhledem k obezřetnějšímu přístupu k řízení 
likvidity nemají problémy s vnitrodenní likviditou, a nemají tak potřebu 
tento nástroj využívat (části 3.1 a 4.1).82

CERTIS fungoval bez problémů 
Zpomalení ekonomiky se odrazilo také v nižší platební aktivitě a tím 
v poklesu sledovaných charakteristik systému CERTIS. I když v roce 2009 
pokračoval  trend zvyšujícího se počtu zúčtovaných plateb, došlo k me-
ziročnímu poklesu průměrného denního obratu o 18 % (v roce 2008 
meziroční pokles o 6 %, Grafy III.30 a III.31). V roce 2009 zpracovalo 
zúčtovací centrum ČNB celkem 450 mil. položek v celkové hodnotě 
131 679 mld. Kč. Průměrná denní hodnota položek činila 525 mld. Kč 
(Tab. III.2). Tyto údaje vypovídají o rozměru zúčtování plateb v CERTISu 

80  V této kapitole je pozornost věnována pouze systémům fi nanční infrastruktury, které jsou 
spravované Českou národní bankou. 

81  Využívání vnitrodenního úvěru přispívá k plynulosti a stabilitě mezibankovního zúčtování. 
ČNB poskytuje bezúročný vnitrodenní úvěr účastníkům CERTISu prostřednictvím SKD 
za účelem zvýšení jejich peněžní likvidity v průběhu dne a tím hladkého fungování platebního 
styku. Všechny vnitrodenní úvěry poskytované komerčním bankám ze strany ČNB jsou 
kolateralizovány.

82  Nicméně význam tohoto indikátoru nelze přeceňovat, protože z minulosti je zřejmé, že banky 
často překvapivě málo využívaly bezúročný vnitrodenní úvěr, a to i přes dostatek kolaterálu. 
Pravidelně využívají vnitrodenní úvěr pouze 4 banky.
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a jeho významu pro fi nanční stabilitu. Za zhruba 7 dnů bylo dosaženo 
peněžního obratu přibližně ve výši ročního nominálního HDP. 

V roce 2009 došlo k meziročnímu poklesu hodnoty oběživa 
Hodnota oběživa se v roce 2009 poprvé od zavedení české měny 
v roce 1993 snížila o 11,9 mld. Kč a na konci roku činila 387,3 mld. Kč. 
(Graf III.32). Důvodem snížení hodnoty oběživa bylo postupné roz-
pouštění tezaurovaného83 oběživa, které bylo v mimořádném množství 
vybráno z bankovních účtů v říjnu 2008 jako reakce na celosvětovou 
fi nanční krizi.

Nový zákon o platebním styku s dopady do soukromoprávní 
a veřejnoprávní bankovní praxe 
K 1. 11. 2009 vstoupila v platnost novela zákona o platebním styku84.
Tento zákon, transponující do českého právního řádu příslušnou směr-
nici EU85, mj. zavádí řadu povinností ve vztahu k tzv. smlouvě o plateb-
ních službách, pod kterou spadají i smlouvy o běžném bankovním účtu. 
Kromě již nyní regulovaných subjektů s bankovní licencí podrobuje nový 
zákon určitým regulatorním a dohledovým požadavkům i další subjekty 
poskytující platební služby.86 

Nový zákon zavádí dvě kategorie doposud neregulovaných poskytovate-
lů platebních služeb. První z nich jsou platební instituce oprávněné po-
skytovat platební služby na základě povolení ČNB. Pro udělení povolení 
musí platební instituce splňovat řadu regulatorních požadavků (kapitá-
lová přiměřenost, ochrana peněžních prostředků určených pro platební 
transakce, informační povinnosti vůči ČNB). Harmonizace regulatorních 
a dohledových požadavků v rámci EHP umožní, že povolení činnosti 
platební instituce udělené v jednom státě bude uznáváno i v ostatních 
členských státech (tzv. jednotný pas). Poskytování služeb v hostitelském 
státě bude podléhat pouze oznamovací povinnosti vůči orgánu dohledu 
domovského státu. Tím by mělo dojít ke zvýšení konkurence na trhu 
s platebními službami.

Druhou kategorií jsou tzv. poskytovatelé platebních služeb malého roz-
sahu na základě registrace u ČNB, u kterých je režim regulace a dohle-
du mírnější. Jejich oprávnění k činnosti je však omezeno na domovský 
členský stát.

V oblasti regulace soukromoprávních vztahů zákon stanoví jednotné 
standardy platebního styku a ochrany uživatelů platebních služeb. Přes-
tože pro banky a další již nyní regulované poskytovatele platebních 
služeb nejsou povinnosti stanovené novým zákonem úplnou novinkou, 
některé, zejména informační, povinnosti mohou vyžadovat změnu pro-
vozních postupů a klientské dokumentace.

83  Tezaurované oběživo jsou peníze, které obyvatelstvo neumisťuje do žádných fi nančních 
produktů, ale ponechává je v hotovosti doma.

84  Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
85  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. 11. 2007 o platebních 

službách na vnitřním trhu.
86  Mezi ně patří například subjekty, které provádí bezhotovostní obchody (spoty) s cizí měnou.

3 TRHY AKTIV A FINANČNÍ INFRASTRUKTURA

TAB. III.2

Období
Obrat 

(mld. Kč)

Průměr. 
denní 
obrat 

(mld. Kč)

Počet 
transakcí 

(mil.)

Průměr. 
denní 
počet 

transakcí 
(mil.)

HDP/
průměr. 
denní 
obrat

2002 100 343 431 262 1,12 5,6

2003 96 938 385 317 1,26 6,6

2004 110 127 434 333 1,32 6,4

2005 123 354 488 356 1,40 6,0

2006 151 537 604 382 1,52 5,3

2007 174 854 697 411 1,64 5,1

2008 162 993 644 436 1,72 5,7

2009 131 679 525 450 1,79 6,9

Pramen:  ČNB
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GRAF III.31

Průměrné denní obraty systému CERTIS v jednotlivých 
měsících r. 2007, 2008 a 2009
(osa x měsíce, v mld. Kč) 
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GRAF III.32

Vývoj výše oběživa 1995–2009
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Pozn.:  Výpočet trendové křivky pomocí HP fi ltru.
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