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3.1  VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

Světové fi nanční trhy zůstávají pod značným vlivem podpůrných hos-
podářský politik a mimořádných opatření. Globální ekonomické oživení 
a uvolněné měnové politiky ve vyspělých zemích se promítly v růstu ceny 
akcií a komodit, volatilita na trzích se snížila a spready korporátních dlu-
hopisů se narovnaly. Dlouhodobé výnosy vzhledem k pozitivním očeká-
vání ohledně ekonomického vývoje, infl ace a dále se zhoršující fi skální 
situace v některých zemích opět rostou. Riziko značného růstu nákladů 
fi nancování pro reálnou ekonomiku se tak stává aktuálním a vzhledem 
k propojenosti fi skálního vývoje se situací v bankovním sektoru narůstá 
rovněž hrozba transformace fi skálního rizika do likviditního a kreditního 
rizika fi nančního sektoru. Český fi nanční trh je ovlivňován zahraničním 
vývojem v omezené míře a hlavním rizikem pro něj zůstává prohlubová-
ní dluhové krize v eurozóně a následný nárůst rizikových prémií. 

V roce 2010 a v prvních měsících roku 2011 se v případě českých fi-
nančních trhů odehrával obdobný scénář jako na zahraničních trzích. 
Zatímco tržní volatilita se snížila, likvidita a výnosy se mírně zvýšily 
(Graf III.1). Přestože tyto agregátní ukazatele finančních trhů nazna-
čují zlepšení oproti výrazně negativnímu vývoji na přelomu let 2008 
a 2009, individuální tržní ukazatele svědčí spíše o přetrvávající zvýšené 
nervozitě na trzích. Zlepšení je patrné na akciových a komoditních tr-
zích, ovšem indikátory pro trhy úvěrové (mezibankovní a dluhopisové) 
zůstávají stále na pozicích naznačujících opatrnost, nejistotu a hlavně 
nedůvěru vůči protistranám.

Zahraniční mezibankovní trh je pod vlivem přijatých opatření…
Všudypřítomná obava ohledně sovereign rizika a rizika protistrany vý-
znamně brání zlepšení v redistribuci likvidity prostřednictvím peněžních 
trhů, zejména pak evropských.32 Celkový objem obchodů na eurovém 
peněžním trhu již třetím rokem klesá při pokračujícím částečném pře-
livu likvidity z nezajištěného trhu na zajištěný, zejména v případě vyš-
ších splatností. Rozdíl mezi zápůjčními sazbami těchto dvou peněžních 
trhů zůstává stále vysoký a klesá podíl transakcí zajištěných kolaterálem, 
který je emitovaný ve stejné zemi, jako je původ protistrany zastavující 
tento kolaterál. Tento vývoj dokazuje vysokou obezřetnost, přetrvávající 
nedůvěru vůči protistranám a segmentaci zemí podle výše sovereign 
rizika. Schopnost některých bank eurozóny fi nancovat se na termíno-
vaném peněžním trhu je velmi omezená, a jsou tak odkázány vícemé-
ně na podpůrná likviditní opatření ECB.33 Návrat k přirozenému vývoji 
na eurovém peněžním trhu bez negativního dopadu do stability fi nanč-
ního systému tak stále není zcela možný. 

32 ECB, Financial Stability Review, Box 6, prosinec 2010.
33 Z těchto důvodů pokračuje ECB v provádění některých mimořádných opatření, jako je např. 

tříměsíční dlouhodobější refi nanční operace za fi xní sazbu s plným uspokojením. Zároveň již 
ECB neprodloužila provádění operací delších splatností (6M a 1Y), následkem čehož došlo 
k poklesu využívání depozitní facility. 
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GRAF III.1

Vývoj likvidity, volatility a výnosu na českém fi nančním trhu

Pramen:  Bloomberg LP, ČNB, Thomson Reuters, výpočty ČNB
Pozn.:   Index volatility je součet historické volatility PX, CZK/EUR, výnosu 

desetiletého vládního dluhopisu a tříměsíčního PRIBORu. Výpočet 
indikátoru likvidity viz ZFS 2007, Box 4. Index výnosu je počítán jako 
aritmetický průměr výnosů z indexů pro tří- až pětileté vládní dluhopisy 
EFFAS a PX. Indexy jsou normalizovány na celém období. 
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Indikátor tržní likvidity pro jednotlivé české trhy

Pramen: Bloomberg LP, ČNB, výpočty ČNB
Pozn.:  Výpočet indikátoru viz ZFS 2007, Box 4. 
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Měnověpolitická sazba a tržní sazby v ČR
(v % p.a.)

Pramen:  Thomson Reuters
Pozn.:   3M a 1Y jako tříměsíční a jednoletý PRIBOR, 5Y a 10Y jako pětiletý 

a desetiletý výnos českého benchmarkového vládního dluhopisu.
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… a situace na domácím se výrazně nemění 
Situace na českém peněžním trhu se oproti loňské, charakterizované 
vyšší volatilitou a nižší likviditou, příliš nezměnila (Graf III.2). Rozpětí 
mezi nákupní a prodejní cenou setrvává kolem 30 b.b. ve všech splat-
nostech a rozdíly mezi měnověpolitickou sazbou a jednotlivými tržními 
sazbami neklesají a ve vyšších splatnostech dokonce rostou (Graf III.3). 
Celkový zobchodovaný objem zůstává aktuálně oproti roku 2008 a dří-
ve nízký, a to zejména na delších splatnostech (Graf III.4). Od poloviny 
roku 2010 se celkový objem mírně zvýšil, nicméně jen v nejkratší splat-
nosti overnight a do jednoho týdne. Nezajištěnému českému peněžní-
mu trhu overnight transakce tradičně výrazně dominují a momentálně 
zřejmě neexistuje žádný podnět ke změnám a přesunu aktivit do vyšších 
splatností. V případě zajištěného korunového peněžního trhu převažují 
transakce se splatností mezi jedním týdnem a třemi měsíci (Graf III.5). 
Zvýšená aktivita na zajištěném korunovém trhu je oproti předkrizovému 
období nepřehlédnutelná. Před krizí se tento typ trhu téměř nevyužíval. 
Příčinou přesunu uzavírání operací s vyššími splatnostmi na zajištěný trh 
a jejich stagnace na nezajištěném trhu může být pravděpodobně již 
zmíněné kreditní riziko (Graf III.6) tažené stejně jako v zahraničí kredit-
ním rizikem protistrany narůstajícím z titulu zvýšeného kreditního rizika 
bankovních portfolií (Box 3).

Box 3:

KOTACE PRIBORU A RIZIKOVÁ PRÉMIE NA MEZIBANKOVNÍM 
TRHU

Finanční krize se nepříznivě projevila na mezibankovních trzích 
v řadě zemí a vedla k nárůstu rizikové prémie obsažené v me-
zibankovních sazbách na nezajištěná depozita (Graf III.6).34 
V této souvislosti se do centra zájmu řady výzkumných projek-
tů dostala identifikace komponent této prémie a jejich vývoje 
v průběhu krize.35 Riziková prémie je zpravidla vysvětlována 
dvěma faktory, a to rizikem protistrany (protistrana nemusí 
být schopna splatit svoje závazky v budoucnu) a bilanční li-
kviditou bank, které na mezibankovním trhu vystupují ve vě-
řitelské pozici (hromadění likvidity v situaci zvýšené nejistoty). 
Bilanční likvidita bank je navíc ovlivňována vývojem tržní likvi-
dity na relevantních finančních trzích.36 Řada empirických stu-
dií ukazuje, že zatímco riziko protistrany bylo relevantní spíše 

34 Paralelně došlo i k růstu dalších rizikových prémií, např. v klientských sazbách, a to i v ČR (viz 
tématický článek Klientské kreditní prémie a makroekonomický vývoj v této Zprávě).

35 Acharya, V., Merrouche, O. (2010): Precautionary Hoarding of Liquidity and Inter-
Bank Markets: Evidence of Subprime Crisis, NBER WP č. 16395; Nobili, S. (2009): 
Liquidity risk in money market spreads, ECB Workshop on "Challenges to monetary 
policy implementation beyond the fi nancial market turbulence", listopad 2009; Taylor, 
J. B., Williams, J. C. (2008): A Black Swan in the Money Market?, NEBR, WP č. 13943; 
Michaud, F. L., Upper, Ch. (2008): What Drives Interbank Rates?, Evidence from the Libor 
Panel, BIS Quarterly Review, březen 2008.

36  Analýzou oboustranného vlivu mezi bilanční a tržní likviditou v českém fi nančním systému 
se zabývají např. Geršl, A., Komárková, Z. (2009): Liquidity Risk and Banks’ Bidding Behavior: 
Evidence from the Global Financial Crisis, Finance a úvěr (Czech Journal of Economics 
and Finance), roč. 59, č. 6, s. 577–592.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10/07 10/08 07/09 01/10 07/10 01/11

O/N (O/N;1W] (1W;1M]
(1M;3M] (3M;6M] (6M;12M]

GRAF III.4

Korunové depozitní operace na mezibankovním trhu
(v mld. Kč; průměrné denní obraty)

Pramen:  ČNB
Pozn.:   O/N jako overnight, 1W týdenní, 1M měsíční, 3M tříměsíční, 6M 

šestiměsíční, 12M roční.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10 01/11 04/11

O/N (O/N;1W] (1W;1M]
(1M;3M] (3M;6M] (6M;12M]

GRAF III.5
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Riziková prémie na mezibankovním trhu
(v %)

Pramen:  Thomson Reuters, výpočty ČNB
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v počátku krize v USA, v Evropě se problémy na mezibankov-
ním trhu projevily spíše ve formě likviditních problémů spoje-
ných s hromaděním likvidity v bilancích bank.

Vzhledem k tomu, že úroková míra PRIBOR je referenční sazbou, 
která je počítána z kotací jedenácti referenčních bank37, může mi-
kroekonomická analýza využívající kotace jednotlivých bank napo-
moci ve vysvětlení vývoje rizikové prémie v těchto sazbách. PRIBOR 
představuje úrokovou míru, za kterou jsou banky v „průměru“ 
ochotny půjčit svým protistranám, tj. jiným referenčním bankám. 
Vývoj koefi cientu variace individuálních kotací dokumentuje od-
lišné chování referenčních bank v období před a po pádu banky 
Lehman Brothers (Graf III.1 Box). Do poloviny září 2008 se banky 
chovaly víceméně shodně a kótované sazby se od sebe významně 
nelišily. Pád banky Lehman Brothers představuje určitý mezník pro 
změnu chování bank, kdy se kotace PRIBORu referenčními ban-
kami v důsledku krize nejen zvýšily, nýbrž začaly vykazovat i vyšší 
disperzi napříč referenčními bankami. 

Předběžné analýzy využívající jedinečné propojení individuálních 
kotací referenčních bank s individuálními bilančními ukazateli 
těchto bank (podíl úvěrů v selhání, podíl rychle likvidních aktiv 
v bilanci, krytí úvěrů depozitní základnou apod.) a dalšími pro-
měnnými zachycujícími vývoj v zahraničí (včetně vývoje u ma-
teřských společností) a na relevantních fi nančních trzích (vývoj 
tržní likvidity či dlouhodobých dluhopisových výnosů) potvrzují, 
že i v ČR sehrály likviditní faktory svou roli zejména na počátku 
krize. V důsledku zvýšené nejistoty a poklesu likvidity na fi nanč-
ních trzích, kdy klesla „reálná“ likvidita aktiv v bilancích bank, se 
zvýšila neochota domácích bank půjčovat na nezajištěném me-
zibankovním trhu (Graf III.4), což se odrazilo na kotaci vyšších 
úrokových sazeb (Graf III.2 Box).38 Vzhledem k tomu, že likvid-
ní aktiva domácích bank jsou z velké části tvořena domácími 
dluhopisy, mohl pokles likvidity na dluhopisovém trhu na konci 
roku 2008 (Graf III.2) do značné míry souviset s nárůstem riziko-
vé prémie na nezajištěném trhu mezibankovních depozit. V prů-
běhu roku 2009 a 2010, kdy riziková prémie na nezajištěném 
mezibankovním trhu výrazně poklesla, avšak stále přetrvává 

37 Seznam kótujících bank je veřejný, jedná se o následující banky: všechny čtyři velké banky 
(Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka a UniCredit Bank ČR), 
zástupci středních a malých bank (Raiffeisenbank a LBBW Bank CZ) a významné pobočky 
zahraničních bank (Crédit Agricole, Citibank Europe, Deutsche Bank, ING Bank a The Royal 
Bank of Scotland). Podíl všech těchto bank na aktivech bankovního sektoru jako celku se 
pohybuje kolem 70 %.

38 Pro analýzu v tomto boxu byl využit spread mezi tříměsíčním PRIBORem a dvoutýdenní 
měnověpolitickou repo sazbou ČNB jako proxy proměnná pro rizikovou prémii, a to ze dvou 
důvodů: (1) stejný spread je využíván i v modelovém rámci pro měnovou politiku (viz Zpráva 
o infl aci I/2011 ČNB) a (2) jedná se o komunikačně jednodušší prémii, i když v tomto případě 
i z hlediska různých splatností je obsaženo i očekávání o změně měnověpolitické sazby 
ČNB a obecná termínová prémie. V analýze však byl vliv posledně jmenovaných faktorů 
zohledněn.
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na zvýšených úrovních (Graf III.6), se více než likviditní faktory 
projevuje riziko protistrany v kontextu nárůstu úvěrového rizika 
v bilancích bank (viz část 4.1).

Důvodem celkově nízké aktivity na českém peněžním trhu je zřejmě stá-
le přítomná nízká motivace českých bank se na tomto trhu fi nancovat. 
Bankovní sektor zůstává ve srovnání se zahraničním stále dostatečně 
likviditní za použití konzervativních zdrojů fi nancování (část 4.1) a na-
vzdory zvýšenému napětí na tomto trhu se dočasně zavedená dodá-
vací repo operace ČNB téměř nevyužívá (Graf III.7).39 Na druhé straně, 
v rámci stahovacích operací zůstává chování bank od počátku krize ne-
změněno. Zatímco v předkrizovém období banky v repo aukcích často 
nabízely uložení likvidity u ČNB za sazbu pod limitní repo sazbou40, 
od počátku roku 2009 v podstatě všechny banky kotují uložení likvidity 
pouze za nejvyšší možnou (tj. repo) sazbu. To může signalizovat očeká-
vání růstu relativně nízkých nominálních krátkodobých sazeb.

Vývoje na peněžním trhu se do značné míry dotkne v současné době 
zvažované a hojně diskutované zavedení dvou nových likviditních stan-
dardů regulace pro fi nanční sektor (LCR, NSFR, více v Boxu 7 v části 4.1). 
Zjednodušeně jsou tyto likviditní standardy na jedné straně zaměřené 
na prosazení držby spíše bezrizikových depozit u centrální banky či stát-
ních dluhopisů (LCR) a na druhé straně na stabilní způsob fi nancování 
(NFSR). Oba tyto standardy by mohly do určité míry ovlivnit tržní likviditu 
a aktivitu na nezajištěném peněžním trhu a pravděpodobně je obě pře-
sunout na zajištěné trhy. Přestože by k zavedení těchto standardů mělo 
dojít až za několik let, dopad na trhy by mohly mít mnohem dříve.

Výnosové křivky zůstávají rostoucí a zatím i relativně strmé…
Výnosové křivky na mezibankovním trhu, ale rovněž na trzích vládních 
dluhopisů, zůstávají spíše strmé (Graf III.8). Oddalování cyklu výraznější-
ho zvyšování měnověpolitických úrokových sazeb ze strany centrálních 
bank, obava ohledně budoucího vývoje sovereign rizika doprovázená 
několika stupňovými ratingovými sestupy v případě některých zemí 
(Graf III.9) a s tím spojený růst dlouhodobých sazeb od poloviny loň-
ského roku (Graf III.12) prozatím brání jejich většímu narovnání. Příči-
nou růstu dlouhodobých sazeb byl jednak pozitivnější výhled ohledně 
budoucího ekonomického růstu, který začal tlačit dlouhodobější reálné 
úrokové míry směrem vzhůru (zejména v USA), tak i zvýšená infl ační 
očekávání (zejména v eurozóně). Výjimkou je Švédsko, ve kterém se 
dluhopisová výnosová křivka mírně zplošťuje (Graf III.8) zejména vlivem 
růstu krátkodobých sazeb. Měnověpolitická sazba se v dubnu letošního 

39 ČNB od ledna 2011 upravila mimořádná měnová opatření k dodání likvidity bankám, která 
zavedla v říjnu 2008 na podporu domácího fi nančního trhu během globální fi nanční krize. 
V rámci schválených úprav zohledňujících aktuální podmínky na trhu byly tříměsíční repo 
operace na dodávání likvidity bankám zrušeny ke konci roku 2010 a provádění dvoutýdenních 
dodávacích repo operací bylo prodlouženo minimálně do konce roku 2011.

40 Geršl, A., Komárková, Z. (2009): Liquidity Risk and Banks’ Bidding Behavior: Evidence 
from the Global Financial Crisis, Finance a úvěr (Czech Journal of Economics and Finance), 
roč. 59, č. 6.
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roku zvýšila rovněž v eurozóně, nicméně transmise se téměř zastavila 
na úrovni jednoměsíční splatnosti. Ve vyšších splatnostech se téměř ne-
projevila a eurová dluhopisová výnosová křivka zůstává strmější. 

… vlivem pokračující krize vládního dluhu 
Návrat k růstu dlouhodobých sazeb byl zahájen událostmi z jara loňské-
ho roku ohledně hrozby defaultu řeckého státního dluhu. Ty se přenesly 
i na další země s problematickým stavem veřejných fi nancí, přestože 
členské státy eurozóny společně s MMF poskytly Řecku podmíněnou 
půjčku ve výši 110 mld. eur. Pod vlivem efektu „útěku k jistotě“ začalo 
docházet k oddělenému vývoji (decouplingu) výnosů vládních dluhopi-
sů (Graf III.10). Zatímco výnosy státních dluhopisů fi skálně stabilnějších 
zemí (např. Francie, Německo, Nizozemsko nebo USA) klesaly, výno-
sy rizikovějších zemí (např. Irsko, Portugalsko, Řecko) naopak prudce 
rostly a jejich rostoucí trend primárně tažený rostoucí kreditní prémií 
(Graf III.11) nezvrátila ani snaha představitelů EU spočívající ve vytváření 
záchranných mechanismů (Box 4).

Box 4:

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY V EUROZÓNĚ

V souvislosti s rostoucí volatilitou na eurovém trhu a trhu vlád-
ních dluhopisů eurozóny představili v květnu 2010 zástupci EU 
záměr na vytvoření možného mechanismu pomoci v případě ne-
schopnosti vlád eurozóny se za uspokojivých podmínek refi nan-
covat na trhu. Tento mechanismus pomoci je postaven na mož-
ném poskytnutí úvěrů dotčeným zemím ze tří zdrojů. 

Za prvé byl za tímto účelem založen EFSM (European Finan-
cial Stabilisation Mechanism), který umožňuje EK vypůjčit si až 
60 mld. eur na fi nančních trzích a použít takto získané prostřed-
ky k půjčkám členským zemím EU. Funkčnost EFSM byla stano-
vena na tak dlouhou dobu, dokud ho bude zapotřebí. V rámci 
pomoci Irsku úspěšně proběhla 5. ledna 2011 první emise dlu-
hopisů v hodnotě 5 mld. eur. Dluhopisy emitované v rámci EFSM 
jsou garantovány EK, která jako kolaterál používá rozpočet EU. 
Druhým zdrojem je fond EFSF (European Financial Stabilisation 
Facility), jehož zakládajícími členy a potenciálními uživateli jsou 
země eurozóny a jehož efektivní kapacita je 440 mld. eur.41 EFSF 
byl ofi ciálně založen 7. června 2010 a 25. ledna 2011 úspěšně 
provedl první emisi dluhopisů v hodnotě 5 mld. eur. Jelikož EFSF 
byl zakládán pouze s omezenou časovou působností, schválila 
letos Evropská rada založení ESM (European Stability Mecha-
nism) jako jeho trvalého nástupce. ESM by měl začít fungovat 
od července 2013 a výše jeho celkového upsaného kapitálu by 

41 Původní efektivní kapacita byla z důvodu vytváření hotovostních rezerv, hotovostních 
polštářů a 120% garance na každou půjčku výrazně nižší, a tak v březnu letošního roku byla 
navýšena.
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měla činit 700 mld. eur (z toho 80 mld. eur jako postupně splá-
cený kapitál a 620 mld. eur jako splatný kapitál na požádání 
a záruky členských států eurozóny). Efektivní úvěrová kapacita 
by měla činit 500 mld. eur a sazba z poskytnutých úvěrů by měla 
být 200–300 b.b. nad náklady fi nancování. Třetím zdrojem by 
měly být půjčky od MMF v celkové výši až 250 mld. eur. 

Součástí protikrizového balíčku z května 2010 bylo rovněž spuš-
tění tzv. Securities Market Programu ze strany ECB. Ten po časo-
vě omezenou dobu umožňuje ECB nakupovat vládní dluhopisy 
zemí eurozóny. Doposud byly v rámci tohoto programu nakou-
peny vládní dluhopisy za 77 mld. eur. 

Prozatím jedinou zemí, která již začala čerpat úvěry z EFSM a EFSF, 
bylo Irsko42, a to v celkové výši 85 mld. eur, (22,5 mld. eur z EFSM 
a 17,7 mld. eur z EFSF). O pomoc již požádalo rovněž Portugal-
sko. ČR se poskytnutými garancemi účastní pouze EFSM. Její po-
díl odpovídá podílu na rozpočtu EU, který činí zhruba 1,23 %, 
tj. přibližně 738 mil. eur v případě plného vyčerpání kapacity 
EFSM. K peněžnímu plnění by však došlo pouze v případě, že by 
některý ze států nebyl schopný půjčky od EFSM splatit. V kon-
krétních případech by ČR v souvislosti s pomocí Irsku schvále-
nou v listopadu 2010 musela v případě platební neschopnosti 
Irska přispět do rozpočtu EU částkou 6,7 mld. korun, v případě 
v květnu 2011 schválené pomoci Portugalsku by pak šlo o částku 
7,7 mld. korun. Potenciálně by pro ČR mohla plynout i fi nanční 
povinnost z nesplacených půjček poskytnutých MMF (kvóta pro 
ČR činí 0,42 %).

Záměry na zavedení, resp. zavedení výše, zmíněných institucí 
a mechanismů částečně napomohla na jaře loňského roku zmír-
nit napětí na dluhopisových trzích (Grafy III.10 a Graf III.3 Box). 
Ve snaze přispět ke snížení rizika dalšího prohlubování vládní 
dluhové krize bylo rovněž letos umožněno EFSF a ESM naku-
povat v mimořádných případech vládní dluhopisy na primárním 
trhu a navýšena kapacita EFSF. 

Zavedení záchranných systémů nicméně nevedlo k výraznému sní-
žení kreditních prémií na evropské vládní dluhy (Graf III.11). Ne-
jistota na trzích přetrvává ve smyslu přelivu vládní krizové situace 
na ostatní země eurozóny s napjatým stavem veřejných fi nancí, 
jakými jsou Španělsko či Itálie, ale i fi skálně stabilnější země s vy-
sokými expozicemi vůči problémovým zemím. Obava pak vzniká 
zejména z toho důvodu, že kapacita záchranných systémů by 
nemusela být v případě takového přelivu dostatečná. Je nutné 

42 Celková půjčka Řecku ve výši 110 mld. eur byla poskytnuta členskými státy eurozóny 
(80 mld. eur) a MMF (30 mld. eur) ještě před vznikem EFSM a EFSF a není tudíž jejich 
součástí.
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vzít rovněž v úvahu, že pomoc ze záchranných systémů musí být 
podpořena členskými státy eurozóny a v souvislosti s tím nelze 
ignorovat rostoucí neochotu některých stabilních a fi skálně zod-
povědnějších zemí trvale přispívat na záchranu svých v minulosti 
fi skálně méně zodpovědných partnerů.

Investoři české dluhopisy v průběhu vládní dluhové krize postupně 
zařadili k bezpečným zemím
Z vývoje na českém trhu vládních dluhopisů lze usuzovat, že od počátku 
krize nastala určitá změna ve vnímání ze strany investorů (Graf III.11). 
S nástupem vládní dluhové krize investoři české dluhopisy zařadili k ze-
mím rizikovým a riziková prémie měřená CDS spready tak významně 
narostla. V průběhu krize však investoři začali mezi jednotlivými zeměmi 
podrobněji rozlišovat, a jelikož stav i výhled českých veřejných fi nan-
cí v evropském kontextu patří k těm mírnějším (část 2.1), zařadili ČR 
k zemím se spíše stabilním výhledem (Box 5). Krizový vývoj v Řecku, 
Irsku a Portugalsku ukázal na to, co označila ZFS 2009/2010 za riziko 
i pro ČR – že fi nanční trhy jsou asymetricky mnohem méně tolerantní 
k menším zemím vykazujícím defi city veřejných fi nancí ve srovnání se 
zeměmi velkými (Graf III.13), přestože jejich strukturální primární de-
fi cit nedosahuje rozměrů velkých států (Graf II.21). Tento asymetrický 
jev lze do určité míry vysvětlit větší přitažlivostí mnohem likvidnějších 
trhů velkých zemí (USA, Velká Británie) nebo tzv. crowding efektem, 
kdy potřeba refi nancování vládního dluhu ve velkých zemích, které jsou 
považovány za „too powerful to fail“, vytlačuje poptávku po dluho-
pisech zemí malých. Tyto efekty mohou v malých zemích způsobovat 
tlak na růst nákladů fi nancování vládních dluhů a řešení jejich fi skálních 
problémů tak může být ztíženo (Box 5).

Box 5:

EFEKTY PŘELÉVÁNÍ NÁKAZY MEZI ZEMĚMI OPTIKOU CDS 
SOVEREIGN SPREADŮ S VYUŽITÍM KVANTILOVÉ ANALÝZY

Pokračující dluhová krize v eurozóně obnovila debatu ohledně 
role, kterou v průběhu krize hrály ratingové agentury, a vzájem-
né závislosti mezi různými fi nančními trhy ve smyslu přenosu 
šoků. V průběhu krize došlo k opakovaným poklesům ratingu 
několika států (Graf III.9), rozšíření výnosových a CDS sovereign 
spreadů (Grafy III.11 a III.12) a tlaků na akciové trhy (Graf III.15). 
Ačkoliv snížení ratingu se týkalo pouze některých států, pod tlak 
se dostaly téměř všechny fi nanční trhy. Vlivem zejména psycho-
logické nákazy silně vzrostla korelace mezi prémiemi evropských 
sovereign CDS po pádu banky Lehman Brothers43, když došlo 
k transferu negativního vnímání sovereign rizika i do zemí, je-
jichž fi nanční systém zasažen krizí do té doby nebyl, nebo jen 

43 Podrobněji Zpráva o fi nanční stabilitě 2009/2010, Box 4 nebo Banque de France (2009): 
Financial Stability Review, Box 1, září 2009.
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okrajově jako v případě ČR.44 Je tak možné po určitou dobu po-
zorovat nezávislost mezi tržními a ekonomickými fundamenty 
vybraných zemí, často strukturálně odlišných. Z vývoje sovereign 
CDS spreadů vyvstává otázka, do jaké míry je oceňování těchto 
spreadů ovlivněno obavami o platební neschopnost jednotlivých 
států a do jaké míry je řízeno spíše společnými časově proměn-
livými faktory. Vysoká CDS prémie během fi nanční krize mohla 
v případě řady zemí vzniknout spíše vlivem společných faktorů 
(růst rizikové averze ze strany investorů, pokles tržní likvidity, 
globální recese a také obavy ohledně možného poklesu ratingů) 
než kvůli faktickým ztrátám z nesplaceného dluhu.45 

V integrovaném fi nančním světě existuje několik potenciálních 
kanálů přenosu šoku sovereign rizika z jedné země na druhou, 
včetně „pouhého“ negativního dopadu změny sovereign ratin-
gů.46 Cílem tohoto boxu je ukázat, nakolik se fi skální problémy 
z periferní části eurozóny přenášely na dluhopisový trh českých 
vládních dluhopisů, resp. do jaké míry je defaultní riziko české-
ho vládního dluhu ovlivňováno defaultním rizikem jiného státu 
(v našem případě i skupiny států)47 a do jaké míry společnými 
tržními faktory.

Po vzoru MMF (2009)48 byla pro zkoumání nákazového efektu 
použita kvantilová analýza. Důvodem je to, že vztah mezi default-
ními riziky jednotlivých států je nelineární (Grafy III.4–7 Box)49 
a tato metoda je vhodným přístupem, který může zjevné ne-
linearity ze zkoumaných dat vysvětlit. Standardní regrese 

44 Mezi lety 2008 až 2009 poskytlo několik vyspělých zemí vládní fi nanční garanci na závazky 
bank. To mělo za následek pokles bankovních CDS spreadů, neboť bylo transferováno 
defaultní riziko z bilancí bank do fi skálních bilancí. Logicky tak došlo k růstu sovereign CDS 
spreadů vlád poskytujících tyto fi nanční garance.

45 Fontana, A., Scheicher, M. (2010): An Analysis of Euro Area Sovereign CDS and Their 
Relation with Government Bonds, WP č. 1271, ECB.

46 Blundell-Wignall, A., Slovik, P. (2010): The EU Stress Test and Sovereign Debt Exposures, 
OECD WP on Finance, Insurance and Private Pensions, č. 4; Ehrmann, M., Fratzscher, 
M, Rigobon, R. (2009): Stocks, bonds, Money Markets and Exchange Rates: Measuring 
International Financial Transmission, Journal of Applied Econometrics; Gande, A., Persey, 
D. C. (2005): News Spillovers in the Sovereign Debt Market, Journal of Financial Economics, 
Elsevier, roč. 75, č. 3, s. 691–734, březen 2005.

47 Pro potřeby analýzy byly vytvořeny tři skupiny evropských zemí podle výše jejich CDS 
spreadů, a to (i) s nejnižšími CDS srpeady DE, FI, FR, SE, (ii) s obdobně vysokými jako české 
CDS spready AT, BE, IT, UK a (iii) s vysokými CDS spready IE a PT. Samostatně byl pak sledován 
vztah mezi ČR a GR.

48 MMF (2009): Global Financial Stability Report, duben 2009. 
49 Z Grafů III.4 Box až III.7 Box je patrné, že společný pohyb rizikových prémií ČR a vybrané 

země (skupiny zemí) je nelineární, když v době vyšších úrovní kreditních rizik (Grafy III.5 a III.7, 
období expertně charakterizované jako krizové) reagují kreditní prémie ČR více nebo méně než 
proporcionálně na vývoj kreditní prémie jiné země (skupiny zemí) na rozdíl od období, kdy je 
úroveň kreditních rizik nižší (Grafy III.4 a III.6, období expertně charakterizované jako klidové). 
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zachycuje pouze průměrný vztah mezi proměnnými za celé sle-
dované období a neposkytuje dodatečnou informaci o případné 
změně ve vývoji vztahu v nestandardní časové periodě, jakou je 
např. fi nanční krize. Tato situace se projevuje zvýšeným rozdí-
lem mezi závislostí získanou v prvním až pátem kvantilu oproti 
devadesátému pátému až stému kvantilu, resp. vyšší odchylkou 
od průměru distribuční funkce.

Pro vyjádření kreditní prémie vládního dluhu byla použita den-
ní data pro pětileté CDS spready sledovaných zemí za období 
od května 2006 do dubna 2011 a pro vyjádření společného agre-
gátního rizikového faktoru jsme použili stejně jako MMF (2009, 
s. 16) tržní indikátory likvidity, volatility, defaultního rizika či eko-
nomického cyklu. Nákazový efekt byl měřen pomocí následující 
rovnice:

kde kreditní prémie na český vládní dluh (CDSCZ) 
je funkcí kre-

ditní prémie na vládní dluh jiné sledované země (CDSj) upravené 
o vliv společného agregátního rizikového faktoru (Rk) pro různé 
kvantily (τ). Jinak řečeno, odhadnutý parametr βτ,j vyjadřuje, jak 
defaultní riziko vládního dluhu státu j ovlivňuje (přímo či nepří-
mo) defaultní riziko českého dluhu v jednotlivých kvantilech. 

Analýza ukázala (Tab. III.1 Box), že zatímco v klidném období 
(definovaném jako pátý kvantil) reaguje kreditní prémie na čes-
ký vládní dluh obdobně jako na vládní dluh Německa, Finska, 
Francie a Švédska, v době tržního napětí (definovaném jako 
devadesátý pátý kvantil) reaguje ve vztahu k těmto zemím 
rozdílně, resp. česká prémie je na negativní tržní situaci odliš-
ně citlivá. Vzhledem k tomu, že datový vzorek zaznamenává 
„pouze“ současnou krizi, je vysvětlení podstatně jednodušší. 
S příchodem krize se objevily rovněž tržní efekty útěku inves-
torů ke kvalitě a likviditě a trhy vládních dluhopisů fiskálně sta-
bilních zemí byly ve srovnání s jinými státy vystaveny zvýšené 
poptávce (část 3.1). Jiným příkladem je vývoj spoluzávislosti 
(co-movement) českého a řeckého sovereign rizika, která s růs-
tem hodnoty kvantilu rovněž klesá. Nicméně v klidovém období 
se vliv z Řecka přenesl na ČR pouze z cca 50 % a v krizovém 
období dokonce ještě méně (cca 40 %). Interpretace je zde 
oproti vztahu k prémii stabilních zemí rozdílná. V případě Řec-
ka existuje na rozdíl od ČR vysoká pravděpodobnost restruk-
turalizace vládního dluhu. Nejstabilnější vztah českých CDS je 
možné pozorovat se zeměmi jako Belgie, Itálie, Rakousko nebo 
Velká Británie (téměř stejná hodnota napříč kvantily). Ačkoliv 
jsou tyto země oproti ČR více zadlužené (Graf III.13), jejich fi-
nanční trhy jsou likvidnější, hlubší a větší. I tyto efekty jsou pro 
stanovení výše rizikové prémie relevantní. Z výše uvedeného je 
možné udělat zjednodušený závěr, že na českou sovereign kre-
ditní prémii působí spíše tržní podmínky a efekty, nežli obava 
z možné restrukturalizace dluhu.
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GRAF III.7 BOX

Vztah sovereign CDS spreadů vybraných skupin zemí s ČR 
v době dluhové krize 
(v b.b.; osa x: CZ; osa y: vybrané skupiny zemí; 03/2010–05/2011) 

Pramen:  Bloomberg LP, výpočty ČNB
Pozn.:   V případě skupin zemí se jedná o aritmetický průměr. Pro srovnání byly 

použity pětileté CDS spready.

TAB. III.1 BOX

ZEMĚ (j)
KVANTIL (τ)

5. 25. 50. 75. 95.

DE, FI, FR, SE 0,85 0,78 0,73 0,64 0,54

AT, BE, IT, UK 0,76 0,71 0,66 0,63 0,75

IE, PT 0,56 0,41 0,38 0,34 0,37

GR 0,51 0,39 0,34 0,31 0,37

Pramen:  Bloomberg LP, výpočty ČNB
Pozn.:  Výsledky jsou signifi kantní na 1% hladině významnosti.

Spoluzávislost defaultních rizik různých skupin zemí s ČR
(βτ,j)

CDSCZ = ατ + ∑  βτ,i  Ri + βτ, j CDSj    ,
K

i
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GRAF III.6 BOX

Předkrizový vztah sovereign CDS spreadů vybraných 
skupin zemí s ČR 
(v b.b.; osa x: CZ; osa y: vybrané skupiny zemí; 05/2006–08/2007)

Pramen:  Bloomberg LP, výpočty ČNB
Pozn.:   V případě skupin zemí se jedná o aritmetický průměr. Pro srovnání byly 

použity pětileté CDS spready.
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Další eskalaci vládní dluhové krize eurozóny nelze vyloučit
Přestože se dluhová krize v eurozóně šíří napříč ekonomikami rozdílně 
a prozatím za pomocí akomodativních politik velmi umírněně, riziko ná-
kazy je stále aktuální. Kombinace rostoucích defi citů, vysokých objemů 
refi nancování (část 2.1) a neustálá obava trhu ohledně výše bankovních 
expozic vůči zemím s fi skální krizí (Tab. III.1) bude zřejmě dál vytvářet 
tlak na primární trhy vládních dluhopisů. Navíc v případě, že některá 
z periferních zemí eurozóny s fi skálními problémy bude skutečně nu-
cena restrukturalizovat dluh, může dojít k přelivu krize prostřednictvím 
ztrát v bankovních bilancí na jinou a větší, prozatím stabilní, zemi (např. 
Německo, Francie nebo Španělsko). Odtud by se turbulence mohly šířit 
prostřednictvím fi nančních trhů do celého globálního fi nančního systé-
mu (např. USA nebo Japonsko) a mohly by vzniknout tlaky na opětov-
nou razantní reakci centrálních bank. Navíc je evidentní, že ačkoliv jsou 
rozvinuté ekonomiky schopny se stále fi nancovat na trzích, poptávka 
po vládním dluhu zůstává značně volatilní (Graf III.14). 

Akciové trhy zaznamenaly silný růst… 
Pokračující provádění uvolněné měnové politiky a zavádění záchranných 
systémů (Box 4) doprovázené zlepšujícím se makroekonomickým výhle-
dem a konzistentně lepšími než očekávanými hospodářskými výsledky 
podniků posiluje podnět pro investory v rámci honby za výnosem pře-
cházet od aktiv s fi xním výnosem k akciím. Na akciovém trhu dochází 
od května loňského roku k výraznému trendovému růstu (Graf III.15). 
Tento růst je zároveň doprovázen opětovným snížením volatility, která 
se během května a června 2010 výrazně zvýšila nad své dlouhodobé 
průměrné hodnoty (Graf III.14). Rovněž relativní hodnoty akciových in-
dexů se pohybují nedaleko svých dlouhodobých průměrných hodnot 
(Graf III.16). Český akciový trh nijak výrazně nevybočuje od vývoje na vy-
spělých akciových trzích a lze očekávat, že jej nadále bude kopírovat. 

Riziko stagnace či poklesu akciových trhů v současné době vytváří přetrvá-
vající nejistota ohledně dalšího vývoje v zemích severní Afriky a na Arab-
ském poloostrově. Pokud by došlo k přelití konfl iktů do Saúdské Arábie, 
která je spolu s Ruskem největším producentem ropy na světě, mohly by 
se akciové trhy dostat pod výraznější tlak. Další potenciální rizika pro akci-
ové trhy představuje možnost „tvrdého přistání“ některých asijských roz-
víjejících se trhů, zejména pak Číny, kde se místní autority snaží vypořádat 
s rostoucí infl ací (prozatím primárně tažené rostoucími cenami potravin) 
a zejména pak s vysokými a stále rostoucími cenami nemovitostí. 

…a podobně si vedly i komodity
Rostoucí trend je od počátku roku 2009 patrný také na komoditním 
trhu (Grafy III.17 a III.18, Box 6). Příkladem může být trh zlata, jehož 
cena zejména v loňském a letošním roce prudce vzrostla (Graf III.19) 
podobně jako u některých dalších drahých kovů. V důsledku toho např. 
zlaté ETF50 zaznamenaly enormní příliv prostředků, který se zároveň stal 

50 Komoditní ETF neboli komoditní Exchange Traded Funds jsou investiční fondy obchodované 
na burzách, které drží ve svých portfoliích komodity či komoditní deriváty. Tyto fondy se 
obvykle obchodují velmi blízko své čisté hodnoty aktiv. Jako první komoditní ETF vznikl 
v roce 2003 fond navázaný na zlato.
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Vývoj akciových indexů 
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Pramen:  Bloomberg LP, výpočty ČNB

TAB. III.1

GR GR, IE, PT

CELKOVÁ EXPOZICE 54 109

z toho:

  německé banky 19,7 28,4

  francouzské banky 14,8 31,8

  španělské banky 0,4 7,3

  italské banky 1,9 3,2

  britské banky 2,4 9,3

  japonské banky 0,4 2,5

  US banky 1,3 3,7

  ostatní banky 12,8 23,2

Pramen:  BIS, DB

Expozice zahraničních bank vůči vládnímu dluhu 
periferních ekonomik
(v mld. EUR, konec 3. čtvrtletí 2010)
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jedním z faktorů růstu ceny zlata. Poté, co na jaře minulého roku za-
čali mít investoři a ekonomové obavy z možného výrazného zpomalení 
globálního ekonomického růstu (obavy z dluhové krize, dvojitého dna 
ekonomického růstu v USA či prudkého zpomalení čínské ekonomiky), 
vystřídal předchozí silný růst cen na komoditních trzích jejich dočas-
ný pokles. Během léta se začaly tyto obavy postupně ztrácet a došlo 
k obnovení růstu cen většiny komodit, který pokračoval až do března 
letošního roku (Graf III.18).

Ceny energetických komodit žene nahoru geopolitické napětí a glo-
bální oživení 
Díky oživení globální ekonomické aktivity i kvůli nepokojům a napě-
tí v některých zemích severní Afriky a Středního východu a nukleární 
katastrofě v japonské Fukušimě došlo v prvním čtvrtletí letošního roku 
k eskalaci cen energetických komodit a zejména cen ropy (Graf III.20). 
Ceny většiny průmyslových komodit (zejména základních kovů a želez-
né rudy) se usadily na vysokých hodnotách, avšak k jejich další eskalaci 
v prvním čtvrtletí letošního roku nedošlo (Graf III.20). 

S tím, jak se v průběhu druhé poloviny minulého roku stávalo zřejměj-
ším, že některé významné světové regiony (např. Rusko) vykážou kvůli 
nepříznivému počasí špatnou úrodu, nastal výrazný růst cen i na trzích 
potravinových komodit (Graf III.20).

Rizika pohybu cen komodit
Hlavním rizikem pro další růst cen energetických komodit je riziko mož-
ného dalšího rozšíření nepokojů v severní Africe a na Arabském po-
loostrově na další státy. Zatímco Libye se podílí na světové produkci 
ropy 2 %, tak například Irán 5,3 % či Saúdská Arábie 12 %. Omezení 
produkce v některých z těchto států by tak již nebylo snadné nahradit 
zvýšenou produkcí v jiných zemích a mělo by tak na ceny ropy velmi 
významný dopad s možným následným negativním dopadem na růst 
globální ekonomiky včetně ekonomiky české. Na růst cen komodit tlačí 
rovněž přetrvávající růst poptávky ze strany rozvíjejících se ekonomik. 
Rizika pohybu cen komodit mohou být nicméně obousměrná. Někte-
rá zavedená restriktivní hospodářská opatření (např. měnověpolitická 
opatření v Číně) mohou zpomalit ekonomický růst a způsobit tak náhlý 
zvrat a pokles cen komodit, což se následně může negativně projevit 
ve zvýšené volatilitě a nervozitě i na ostatních fi nančních trzích (Box 6). 

Box 6:

PROČ CENY KOMODIT ZA POSLEDNÍ DEKÁDU VÝRAZNĚ 
VZROSTLY A PROČ JSOU TAK VOLATILNÍ? 

V reakci na výrazný nárůst cen komodit a jejich volatility (Graf III.17) 
probíhá již několik let diskuze ohledně příčin a determinant těch-
to skutečností. Fundamentálním a všeobecně přijímaným vysvět-
lením růstu cen komodit je dynamický hospodářský růst HDP 
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Vývoj komodit za posledních 10 let
(měsíční data)

Pramen:  Bloomberg LP, výpočty ČNB
Pozn.:   CRB a GSCI jsou komoditní indexy (Reuters Commodity Research Bureau 
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v rozvíjejících se ekonomikách.51 Proces industrializace a urbani-
zace v těchto zemích vyvolává zvýšenou poptávku po komoditách 
a vzhledem k tomu, že relativní spotřeba většiny komodit v pře-
počtu na obyvatele je v těchto zemích stále velmi malá ve srov-
nání s vyspělými zeměmi, existuje zde výrazný prostor pro další 
strukturální růst této poptávky. Empirická zkušenost minimálně 
za poslední dekádu ukazuje, že těžařské fi rmy dokáží s rostoucí 
poptávkou držet krok pouze se zpožděním, v důsledku čehož se 
vývoj bilance mezi nabídkou a poptávkou stává na většině komo-
ditních trhů podpůrným faktorem pro další cenový růst. Podobně 
mohou působit očekávání, že nové zdroje nabídky mohou být na-
lezeny a využívány jen s vyššími náklady.

Dalším faktorem, který přispívá k růstu cen komodit, je prostředí 
nízkých reálných úrokových sazeb52, které je pro poslední deká-
du charakteristické. Negativní korelaci reálných úrokových sazeb 
a cen ropy předpokládal již Hotellingův model z 30. let. Vychází 
z toho, že je-li aktuální reálná úroková sazba nízká (a tudíž pe-
níze získané z prodeje ropy mají malou výnosnost), producenti 
mají malý podnět ropu produkovat nyní a raději ji nechávají pod 
zemí ve formě zásob pro produkci v budoucnu. Zároveň se může 
zvýšit zájem fi rem držet zásoby (např. ropa v tancích), neboť při 
nízkých úrokových sazbách je tato strategie levně fi nancovatel-
ná. Takové omezení nabídky následně vyžene aktuální cenu ropy 
vzhůru, ale zároveň zvyšuje budoucí nabídku a tím snižuje bu-
doucí ceny. Určitou platnost této hypotézy dokumentují i data 
z posledních 40 let (Graf III.8 Box).

Vývoj v některých segmentech komoditních trhů je vedle pro-
bíhajícího procesu industrializace a urbanizace v rozvíjejících se 
ekonomikách v poslední dekádě ovlivňován i změnou v chování 
portfoliových manažerů na fi nančních trzích. Ti vedle tradičních 
investic do akcií či dluhopisů postupně přesunuli části svých in-
vestic směrem k derivátům, jejichž hodnoty se odvíjejí od hodno-
ty podkladových aktiv, jako jsou nemovitosti či komodity. Motivy 
pro rostoucí alokaci aktiv právě do komoditních derivátů jsou 
různé53. Prvním argumentem je pozorovaná negativní korela-
ce mezi cenami komodit a výnosy ostatních investičních aktiv, 
díky čemuž poskytují investice do komoditních derivátů v soula-
du s teorií portfolia nástroj ke snížení celkového rizika portfolií, 
který navíc poskytuje zajištění proti infl aci. Dalším faktorem je 
honba za výnosem související s nízkými nominálními výnosy tra-
dičních aktiv. Po recesi na počátku tisíciletí čelili investoři dlouhé-
mu období nízkých úrokových sazeb ve vyspělých ekonomikách. 

51 Podle databáze MMF (World Economic Outlook Database, duben 2001) např. podíl zemí 
BRIC na tvorbě světového HDP (po přepočtu podle parity kupní sily) vzrostl mezi lety 2000 
a 2010 z 16 na 25 %.

52 Viz například Hošek, J., Komárek, L., Motl, M. (2011): Měnová politika a cena ropy, Politická 
ekonomie, č. 1.

53 Viz například Basu, P., Gavin, W (2011): What Explains the Growth in Commodity Derivatives?, 
Federal Reserve Bank of St. Louis Review, leden/únor 2011.
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Vývoj cen vybraných komodit za posledních 13 měsíců
(15. 4. 2010 = 100)
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Obdobná situace nastala i po krizi z let 2008 a 2009. V prostředí 
nízkých nominálních sazeb (a v některých případech dokonce 
negativních reálných) se zvyšuje motivace pro individuální i insti-
tucionální investory poptávat na úkor bezpečných leč nízko úro-
čených aktiv aktiva rizikovější a potenciálně výnosnější. Vzhle-
dem k výraznému trendovému růstu cen komodit tento proces 
vytvořil v poslední dekádě zvýšenou poptávku po komoditních 
derivátech. Komoditní deriváty nabízejí také snadný způsob, jak 
získat nepřímo expozici vůči dynamicky se rozvíjejícím ekono-
mikám Číny, Indie a dalších zemí. Výše zmíněné faktory přispěly 
k exponenciálnímu růstu objemu aktiv spravovaných v komodit-
ních fondech, což bylo vcelku logicky doprovázeno enormním 
růstem obchodů na trzích s komoditními deriváty (Graf III.9 Box). 
S ohledem na to nelze vyloučit, že za určitých okolností může 
růst cen komoditních derivátů přispět k růstu cen samotných ko-
modit, resp. jejich spotových cen. Rostoucí ceny na trhu komo-
ditních futures mohou např. motivovat producenty a obchodníky 
s komoditami hromadit jejich zásoby a odkládat jejich prodej 
do budoucnosti, což by posílilo výše uvedený Hotellingův efekt.54 
Celkový efekt tohoto kanálu však bude nejspíše krátkodobý 
a kvantitativně omezený. Mezi spotovou cenou fyzické komodity 
a futures kontraktem na tuto komoditu platí následující vztah: 
F(t) = (S(t)+U)*er(T-t), kde F(t) je cena futures na komoditu 
v čase t, S(t) je cena komodity v čase t, (T-t) doba do splatnosti 
futures kontraktu, U současná hodnota nákladů na skladování 
komodity za dobu (T-t) a r bezriziková úroková sazba. U spo-
třebitelských komodit je další determinantou cen futures kon-
traktů i tzv. convenience yield, C, neboli výhoda z držby fyzické 
komodity. Ta vychází z toho, že v případě nedostatku fyzické 
komodity je její vlastník schopen pokračovat v produkci spoje-
né s používáním dané komodity či z možnosti jejího nedostatku 
jinak profi tovat. V takovém případě můžeme předchozí rovnici 
přepsat do této podoby: F(t) = (S(t)+U - C)*er(T-t). Existence 
convenience yield vysvětluje, proč mohou být některé futures 
trhy v situaci tzv. backwardation, kdy ceny futures kontraktů 
jsou nižší než ceny spotové. 

Z předchozích dvou vztahů je zřejmé, že mezi spotovými a de-
rivátovými trhy existuje přímá vazba, a je tudíž zřejmé, že vývoj 
spotového trhu má dopad na vývoj derivátového trhu. Ve chvíli, 
kdy se derivátový trh stane dostatečně velký (například z toho 
důvodu, že obchodování s komoditními deriváty přináší mnohem 

54 Mechanismus přenosu cenových pohybů z trhu futures na spotový trh může fungovat 
následovně. Finanční investoři podpoří růst ceny blízkých (ale později i vzdálenějších) 
kontraktů, takže futures křivka přejde z „backwardation“ (spotová cena je nejvyšší 
a s rostoucím horizontem splatnosti klesá) do tvaru „contango“ (do určitého horizontu je 
cena budoucích kontraktů vyšší než spotová). Pokud reálný zpracovatel ropy vidí tuto situaci 
(a věří, že budoucí cena skutečně bude vyšší), má tendenci svou budoucí potřebu zajistit tím, 
že koupí více ropy již nyní. Tím se zvýší okamžitá reálná poptávka a návazně i spotová cena.
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vyspělých zemí 1969 = 100; reálné úrokové sazby jsou tříroční klouzavý 
průměr výnosů dlouhodobých vládních dluhopisů (průměr DE, UK, US, 
JP, CH) mínus tříroční klouzavý průměr CPI infl ace v těchto zemích; 
hodnoty pro rok 2011 jsou ke konci 1. čtvrtletí.
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menší nároky na vložený kapitál než obchodování s fyzickými 
komoditami), může být samozřejmě situace opačná neboli vývoj 
na derivátovém trhu může mít vliv na vývoj spotového trhu. Tato 
kauzalita od derivátového směrem ke spotovému trhu může být 
umocněna častou praxí, kdy jsou odběry či prodeje nějaké fyzic-
ké komodity přímo vázány na hodnotu různých futures kontrak-
tů v daný okamžik. Futures kontrakty tak mohou plnit i funkci 
benchmarku pro stanovení spotové ceny komodity. 

Je potenciální interakce mezi spotovými a derivátovými trhy 
důvodem ke zvýšené regulaci? Výrazný nárůst cen komodit 
se stal v posledních letech politickou záležitostí. Nezřídka se 
objevuje módní vysvětlení, že vysoké ceny komodit i jejich vy-
soká volatilita jsou způsobeny právě enormním rozmachem 
derivátových trhů a že deriváty namísto toho, aby sloužily 
producentům a uživatelům komodit k řízení rizika, slouží spe-
kulantům a agresivním investorům k honbě za rychlými zisky. 
Z přijetí těchto tezí pak pramení názory, že tyto trhy je nutné 
začít mnohem více regulovat a pokusit se nežádoucí volatilitu 
(a případně i vysoké ceny) na komoditních trzích snížit. V EU 
se v souvislosti se závěry posledních summitů G20 v Pittsbur-
ghu a Soulu55 objevila řada iniciativ směřujících k regulaci de-
rivátových trhů. Konkrétně se jedná o návrhy EK na regulaci 
OTC obchodování s deriváty, revizi směrnice o tržním zneuži-
tí s rozšířením na komoditní trhy, návrh směrnice týkající se 
manažerů alternativních investičních fondů či revizi směrnice 
o trzích finančních nástrojů. Rovněž americká administrativa 
přichází s legislativními návrhy, které se snaží OTC obchodování 
učinit více transparentním (viz Doddova-Frankova reforma fungo-
vání Wall Streetu či zákon na ochranu spotřebitelů).

Základním problémem těchto návrhů je však mylná představa, 
že derivátové trhy jsou jedním z hlavních faktorů růstu spoto-
vých cen, resp. že za růstem spotových cen v poslední dekádě 
stojí spíše spekulativní než fundamentální faktory. Z Grafu III.10 
Box je však vidět velmi úzká vazba mezi globálním ekonomickým 
růstem a vývojem (spotových) cen komodit. To podporuje neje-
nom fundamentální vysvětlení výrazného nárůstu cen, ale i jejich 
značnou volatilitu posledních několika let (Graf III.11 Box). S tím, 
jak gradoval v předkrizových letech globální ekonomický růst, 
došlo i k rychlému zvyšování růstu cen komodit. S příchodem 
fi nanční krize výrazně narostly obavy z budoucího vývoje světové 

55 Jedním ze závěrů summitu v Pittsburghu bylo prohlášení o snaze zlepšit regulaci, fungování 
a transparentnost fi nančních trhů tak, aby mohla být řešena nadměrná volatilita cen 
komodit. Tento závazek byl dále zesílen prohlášením summitu G20 v Soulu, kde se jeho 
účastnící zavázali řešit volatilitu na potravinovém trhu a nadměrnou volatilitu cen fosilních 
paliv. 
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předcházejícím. Komoditní index je aritmetický průměr CRB a GSCI indexů.
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ekonomiky, na což ceny komodit reagovaly prudkým propadem. 
Záhy se však ukázalo, že mnoho rozvíjejících se ekonomik ne-
bude krizí příliš zasaženo, jak se zpočátku očekávalo. Globální 
ekonomické oživení mělo ve skutečnosti spíše tvar písmene „V“, 
jakkoli byl vývoj v rozvíjejících se a rozvinutých ekonomikách 
silně asymetrický. Vývoj na komoditních trzích měl stejný tvar. 
Poptávka po ropě se s oživením ekonomik prudce zvýšila a řada 
producentů začala postupně operovat na úrovni plných kapacit. 
Názor, že deriváty nepatří mezi výrazný zdroj růstu spotových 
cen, podporují i další argumenty. I když se během poslední deká-
dy objem obchodovaných komoditních derivátů mnohonásobně 
zvýšil (Graf III. 9 Box), objem prostředků investovaných do ko-
moditních fondů je v relaci s celkovým ročním obratem na trhu 
spotových komodit stále poměrně malý. Finanční investoři se 
pohybují téměř výhradně na derivátových trzích a jejich přímé 
ovlivňování nabídky na trhu prostřednictvím snahy o získání fy-
zického dodání komodity je výjimečné. A pokud jde o volatilitu, 
různé druhy komodit jsou historicky cenově volatilní bez ohledu 
na to, zda jsou obchodovány na derivátových trzích či ne. 

V tomto kontextu je logické, že investoři alokující část svých ak-
tiv do komoditních derivátů budou činit svá rozhodnutí na zákla-
dě očekávaného vývoje cen komodit podloženého očekávaným 
vývojem relevantních ekonomických fundamentů. Při výrazném 
zpomalení globálního ekonomického růstu svá komoditní aktiva 
raději prodají, zatímco v době zrychlení globálního ekonomické-
ho růstu je naopak budou nakupovat. Tento investiční element 
může přispívat k větším a rychlejším pohybům na komoditních 
trzích. Bez ohledu na to je však z Grafu III. 10 Box patrné, že se 
situace na komoditních trzích primárně řídí ekonomickými fun-
damenty a ceny komoditních derivátů tak spíše reagují na oče-
kávaný růst spotových cen (fi nanční investoři tak spíše trend 
následují, než že by jej tvořili). V této situaci se zavádění restrik-
tivní a široké regulace trhu s komoditními deriváty nejeví jako 
opodstatněné. Tyto argumenty však neznamenají, že spekulativ-
ní nákupy nemohou podpořit vývoj ceny výrazně mimo její fun-
damentální úroveň. Naopak lpění fi nančních investorů na trendu 
a nezájem o fundamenty je to, co na trzích aktiv vede ke znač-
ným spekulativním bublinám. Vzhledem k omezené konkurenci, 
asymetrickým informacím a vysoké míře nejistoty je vznik silných 
trendových výkyvů na trhu komodit dosti pravděpodobný. V pří-
padě komodit však není pravděpodobné, že by vzniklé bubliny 
mohly přetrvávat dlouhodobě. V souhrnu je možno konstato-
vat, že přidaná hodnota realizace výše uvedených regulatorních 
iniciativ je s vysokou pravděpodobností velmi nízká. Dohledové 
autority musí nicméně analyzovat, zda rostoucí investice do ko-
moditních derivátů nepřispívají k nárůstu systémového rizika, 
a v případě potřeby musí být připraveny na přijímání nadměrné-
ho rizika ze strany fi nančních institucí reagovat. 

3 TRHY AKTIV
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Systémy fi nanční infrastruktury nenaznačují rizika 
I v roce 2010 a v prvních měsících roku 2011 byla aktivita v platebním 
systému CERTIS na nižší úrovni než v letech 2007–2008, což odráželo 
nižší ekonomickou aktivitu a nižší objem obchodů na fi nančních trzích 
(Graf III.21). Obraty podle skupin bank naznačují, že v platebním sty-
ku jsou poměrně aktivní kromě velkých bank též pobočky zahraničních 
bank. Z hlediska rizik pro fi nanční stabilitu souvisejících s možnou ná-
kazou prostřednictvím systémů fi nanční infrastruktury je tak nutné vzít 
jejich poměrně významnou roli v úvahu. Obecně jsou ale rizika přenosu 
problémů prostřednictvím systému CERTIS minimalizována i vzhledem 
k tomu, že se jedná o systém RTGS (real time gross settlement).

Čerpání bezúročného vnitrodenního úvěru u ČNB, který mají možnost 
banky využívat v systému CERTIS při poskytnutí kolaterálu formou krát-
kodobých dluhopisů v SKD, se podobně jako v předchozích letech udr-
žovalo na poměrně nízké úrovni (Graf III.22). To odráží nejen nižší ak-
tivitu v mezibankovních platbách, ale i poměrně obezřetné vnitrodenní 
řízení likvidity na úrovni jednotlivých bank. Zpravidla se nestává, že by 
vnitrodenní úvěr přecházel do marginální zápůjční facility ČNB za lom-
bardní sazbu. 
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3.2  VÝVOJ NA TRHU NEMOVITOSTÍ 

V oblasti rezidenčních nemovitostí v roce 2010 a v prvních měsících 
roku 2011 pokračoval pokles cen bytů, rychlost tohoto poklesu se však 
zmírnila. Souběžně s poklesem cen došlo na nemovitostním trhu také 
k poklesu počtu transakcí a ke zhoršení postupu prodejů nových bytů 
z developerských projektů. Ke konci roku se však aktivita na trhu začala 
pozvolna oživovat především díky obnovení růstu hypotečních úvěrů. 
Pro příští rok lze očekávat v souvislosti s vývojem trhu práce nejprve 
mírné poklesy a posléze stagnaci cen bytů s tím, že rizika směrem dolů 
jsou dána především možností nucených prodejů bytů související se zvý-
šeným podílem úvěrů v selhání v sektoru developerů a s deregulací ná-
jemného. V oblasti komerčních nemovitostí došlo ke zlepšení poptávky 
v sektoru logistických nemovitostí. Nová nabídka nicméně zůstává utlu-
mená, stejně tak jako situace v oblasti kancelářských nemovitostí.

VÝVOJ CEN REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ

V roce 2010 pokračoval pokles cen nemovitostí...
Po poměrně výrazném poklesu cen nemovitostí v roce 2009 tyto pokra-
čovaly v poklesech i v roce 2010 a na počátku roku 2011 (Graf III.23). 
Realizační ceny bytů od konce roku 2009 poklesly o 3,6 %, od své-
ho vrcholu ve 3. čtvrtletí 2008 pak celkem již o 20,7 %, ceny rodin-
ných domů meziročně poklesly o 2 % (údaj z konce 1. pololetí 2010) 
a od svého vrcholu již o 4,6 %. Ceny pozemků a ceny bytových domů 
sice rostly (pozemky v roce 2010 o 5,3 % a bytové domy v roce 2009 
o 0,7 %), jejich podíl na celkovém indexu nemovitostí je však poměr-
ně nízký (14,3 %, resp. 9,1 %). Z cen pozemků navíc velká část jejich 
indexu (84,4 %) odráží prodeje pozemku v rámci prodeje komplexní 
nemovitosti, kde je reprezentativnost této ceny diskutabilní. Obdobně 
u bytových domů je počet převodů, ze kterých se index počítá, relativně 
nízký (cca 13krát oproti rodinným domům a 19krát oproti bytům).

... meziroční poklesy realizačních i nabídkových cen však byly mírnější
U cen bytů, pro které je možné srovnat jejich vývoj pro různé alterna-
tivní datové zdroje, došlo ke zmírnění jejich meziročních poklesů přede-
vším z titulu efektu nižší základny. Zatímco v roce 2009 klesaly realizační 
ceny oproti cenám nabídkovým výrazně rychleji, což odráželo rozšíření 
spreadů56 a související snížení počtu transakcí na nemovitostním trhu 
(viz níže), v polovině roku 2010 již byla dynamika nabídkových i trans-
akčních cen obdobná (Graf III.24). Porovnání dynamiky nabídkových 
cen pro Prahu a pro zbytek ČR v roce ukazuje na výraznější poklesy cen 
v Praze. 

Pokles cen byl provázan i poklesem počtu transakcí 
Pokračující nepříliš dobrou situaci na trhu nemovitostí je možné ilustro-
vat také poklesem počtu transakcí na tomto trhu (Graf III.25). Počet 
vkladů vlastnického práva k budovám a k bytům poklesl v roce 2010 

56 Průměrný rozdíl mezi realizačními a nabídkovými cenami se pohybuje kolem 7,5 %. 
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v porovnání s předchozím rokem o 3,8 %, v porovnání s rokem 2008, 
kdy dosáhl svého vrcholu, již o 12,5 %.57 Snížení počtu transakcí na ne-
movitostním trhu souvisí také s poklesem počtu hypotečních úvěrů 
na koupi nemovitosti (tyto úvěry v roce 2010 tvořily 62,3 % celkového 
počtu nově poskytnutých hypotečních úvěrů; údaje dle Fincentrum Hy-
poindex). Tento pokles se přitom začal projevovat již v roce 2008, kdy 
ještě ceny nemovitostí rostly. Ještě v polovině roku 2010 byl klouzavý 
součet počtu hypotečních úvěrů na nákup nemovitosti oproti svému 
maximu z konce roku 2007 poloviční. Ve druhém pololetí roku 2010 
však došlo k oživení aktivity na hypotečním trhu, jednak díky snížení hy-
potečních úrokových sazeb (meziroční pokles úrokových sazeb nových 
úvěrů na bydlení o 1 procentní bod a hypotečních úvěrů o 1,3 procent-
ního bodu), jednak z důvodu substituce mezi hypotečními úvěry a úvěry 
ze stavebního spoření (zatímco nové hypoteční úvěry ve druhém polo-
letí 2010 meziročně rostly o 28,4 %, nové úvěry ze stavebního spoření 
ve stejném období meziročně klesaly o 24,6 %). V reakci na pokles cen 
nemovitostí klesala rovněž průměrná výše poskytnutého hypotečního 
úvěru (od maxima v polovině roku 2008 pokles o 7,1 %), její pokles 
však byl v porovnání s poklesem cen nemovitostí významně nižší. 

Vývoj cen nemovitostí v zahraničí byl značně diferencovaný 
Pokles cen nemovitostí v ČR v roce 2010 refl ektoval rovněž vývoj těchto 
cen v zahraničí. Oproti předchozím letům byl přitom vývoj cen nemovi-
tostí v různých zemích dosti diferencovaný (Grafy III.26 a III.27). Obecně 
platí, že pokles cen nemovitostí v letech 2008–2009 byl výraznější v ze-
mích, které naopak zaznamenaly v předchozích letech nejrychlejší růsty 
cen. V zemích, ve kterých se v roce 2009 promítla fi nanční krize i do kri-
ze veřejných fi nancí, pak tyto poklesy pokračovaly i v roce 2010 (v Irsku 
meziročně o 10,8 %, v Řecku o 5,7 %, ve Španělsku o 3,5 %). V jiných 
zemích, které v letech 2008–2009 zaznamenaly pokles cen, však již 
došlo k jejich určitému oživení (v USA narostly ceny od svého minima 
o 3,8 %, ve Velké Británii o 8,5 % a ve Francii pak o výrazných 12,1 %). 
Podobně začaly růst ceny v zemích, u kterých byla doposud cenová 
dynamika relativně mírná (meziroční nárůst cen v Rakousku o 8 %, 
ve Švédsku o 6,7 %). Otázkou je, zda toto oživení cen, které může 
těsně souviset s uvolněnými měnovými podmínkami ve většině zmíně-
ných zemí, není projevem opětovného nafukování bublin na trhu ne-
movitostí. Riziko poklesu cen nemovitostí v USA v souvislosti s defaulty 
hypotečních úvěrů zmiňuje například dubnová Zpráva MMF o globální 
fi nanční stabilitě, diskutováno je riziko poklesu cen ve Švédsku či Velké 
Británii. V rámci konvergujících zemí EU vykazovaly v posledním roce 
podobný vývoj cen nemovitostí jako ČR například Slovensko (meziroční 
pokles v roce 2010 o 2,1 % a od maxima o 18 %), Bulharsko (5,6 %, 
resp. 33,3 %), Polsko (2,2 %, resp. 14,7 %) či Maďarsko (3,5 %, resp. 
13,9 %). V pobaltských zemích byly poklesy cen výraznější (zhruba 
na polovinu maximální hodnoty). 

57 Údaje pocházejí od Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského, přičemž záznamy 
o vkladech obsahují vedle transakcí založených na kupní smlouvě také bezúplatné převody 
například na základě darovací smlouvy. Vzhledem k tomu, že tyto bezúplatné převody jsou 
v čase relativně stabilní, tak pokles standardních tržních převodů mohl být ještě vyšší. 
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Vývoj cen nemovitostí v ČR byl ovlivňován především situací 
na trhu práce
V rámci determinant vývoje cen nemovitostí se na poklesu těchto cen 
projevila především přetrvávající nepříliš dobrá situace na trhu práce (část 
2.3): historicky nízký růst nominálních mezd (ve 4. čtvrtletí roku 2010 
růst o 0,9 % meziročně) a pokles mezd reálných, meziroční poklesy za-
městnanosti (za celý rok 2010 pokles o 2,3 %) a související nárůst neza-
městnanosti (meziročně o 0,4 procentního bodu). Rovněž u demogra-
fi ckých determinant cen nemovitostí došlo v porovnání s předchozími 
roky k jejich zhoršení, když přirozený přírůstek obyvatelstva meziročně 
poklesl o 5,3 % a přírůstek stěhováním o 44,8 % (oproti rekordnímu 
roku 2007 je přírůstek stěhováním méně než pětinový). Vzhledem k vý-
hledu trhu práce je v rámci Základního scénáře předpokládán pro zby-
tek roku 2011 mírný pokles cen nemovitostí, který v roce 2012 přejde 
do stagnace a do mírného nárůstu. V rámci méně pravděpodobných, 
ale představitelných scénářů Asymetrický vývoj a Obnovená recese pak 
mohou ceny nemovitostí poklesnout celkem kumulovaně až o 15, resp. 
30 % (Graf III.28). Na straně nižšího růstu cen mohou vedle rizik horšího 
makroekonomického vývoje působit také rizika související s deregulací 
nájemného, která by mohla vést k vyšší nabídce nájemních bytů na trž-
ním segmentu trhu (viz níže), či rizika související s nucenými prodeji 
bytů, které byly použity jako kolaterál buď u hypotečních úvěrů domác-
nostem, nebo u úvěrů developerských společností.58 Na straně možné-
ho vyššího růstu cen by mohlo působit uvažované zvýšení sazby DPH 
na nově dokončené byty. Se zvýšením DPH jsou však spojeny značné 
nejistoty, navíc zřejmě povede spíše k ovlivnění postupu prodejů nových 
bytů a dopady do cen starších bytů budou relativně omezené. Zároveň 
bude jeho dopad do oživení nemovitostního trhu pouze dočasný.

Ukazatele udržitelnosti cen nemovitostí se zlepšovaly
Standardní ukazetele udržitelnosti cen nemovitostí se v reakci na pokles 
cen dále zlepšovaly a nenaznačují v současné době nutnost zásadní ko-
rekce cen. Ukazatel podílu cen nemovitostí a mezd se v průběhu roku 
snížil v průměru o 4 %, od svého vrcholu z poloviny roku 2008 již klesl 
o 25,2 % a pohybuje se pouze mírně nad úrovněmi z období před ce-
novým nárůstem (Graf III.29). 

Ukazatel výnosu z nájemného (Graf III.30) se ve všech sledovaných re-
gionech mírně zvýšil (v roce 2010 v průměru o 0,2 procentního bodu) 
a to navzdory poklesu výnosu alternativních aktiv (ve stejném období 
poklesl výnos desetiletého státního dluhopisu o 0,4 procentního bodu) 
a poklesu úrokových sazeb z úvěrů na bydlení (o 1 procentní bod). 
Ve všech regionech je tak výnos z nájemného vyšší než výnos dlouho-
dobých státních dluhopisů a s výjimkou Prahy i vyšší než úrokové sazby 
z úvěrů na bydlení. To po zhruba třech letech opět otevírá možnost 

58 Přitom v letech 2009 a 2010 došlo k významnému zhoršení postupu prodejů bytů 
z developerských projektů (viz tematický článek Analýza postupu prodeje rezidenčních 
developerských projektů této Zprávy) a k nárůstu počtu již dokončených neprodaných bytů 
v těchto projektech. Jak ukazují nejnovější údaje společnosti Ekospol, na počátku roku 2011 
se nicméně počet dokončených neprodaných bytů v Praze snížil z 2 519 ke 3. čtvrtletí 2010 
na 2 034 bytů.
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spekulativních nákupů nemovitostí fi nancovaných hypotečním úvěrem. 
S výnosem z nájemného jsou do budoucna spojena také rizika souvise-
jící s deregulací nájemného.59 Vzhledem k tomu, že tato deregulace se 
bude v průběhu dvou let týkat zhruba 700 tisíc z celkového počtu cca 
900 tisíc nájemních bytů, nelze vyloučit zvýšení nabídky na tržní části 
nájemního trhu, související tlaky na snížení tržního nájemného a snížení 
výnosu z nájemného. Na druhou stranu však úplná deregulace téměř 
60 % bytů s regulovaným nájemným, která proběhla od 1. 1. 2011, 
měla prozatím dosti omezený dopad do výše regulovaného i tržního ná-
jemného v těchto regionech. V krajských městech, kde bude deregulace 
rozložena do dalších dvou let, se přitom rozdíl mezi tržním a regulava-
ným nájemným významně snížil už v předchozích letech.

Rizika spojená s rezidenčními developerskými projekty jsou značná
V návaznosti na pokles cen nemovitostí pokračovalo i v roce 2010 vý-
razné omezení bytové výstavby (Graf III.31), když meziročně klesal jak 
počet dokončených bytů (o 5,3 %), tak bytů zahájených (o 24,6 %). 
Omezení nové výstavby se týkalo především bytových domů (pokles 
počtu dokončených bytů o 20,8 % a zahájených bytů o výrazných 
47,5 %), což refl ektuje snížení aktivity developerů. To pak souvisí pře-
devším s razantním poklesem poptávky po novém bydlení a souvisejícím 
prodloužením doby prodejů bytů z developerských projektů. Zatímco 
v roce 2007 u typického projektu bylo před jeho dokončením prodáno 
téměř 95 % všech bytů, v roce 2010 tento ukazatel poklesl na 60 %.60 
Pokles cen nemovitostí se projevil v poměrně rychlém nárůstu podílu 
nesplácených úvěrů v této oblasti, která překročila tento podíl pro celý 
sektor nefi nančních podniků (pro skupinu vybraných developerů podíl 
narostl na výrazných 12,7 %, pro fi rmy podnikající v oblasti nemovitostí 
a developery v NACE 68 a 41161 na 9,2 %; viz Graf III.32). 

59 Od 1. ledna 2011 přestalo zhruba 400 tisíc bytů s doposud regulovaným nájemným podléhat 
regulaci a nájemné v nich by mělo být určováno smluvně, přičemž by mělo odpovídat tzv. 
místně obvyklému nájemnému. Skončení regulace se netýká krajských měst (s výjimkou Ústí 
n. Labem a Ostravy) a větších obcí Středočeského kraje. Pro těchto zbývajících cca 300 tisíc 
bytů skončí regulace až v roce 2012.

60 Viz tematický článek Analýza postupu prodeje rezidenčních developerských projektů této 
Zprávy.

61 Podíl úvěrů v selhání pro developery je v Grafu III.31 počítán dvěma způsoby, pro oba je 
zdrojem dat Centrální registr úvěrů ČNB. Jednak se jedná o vybrané nejvýznamnější 
developery včetně jejich příbuzných fi rem (celkem cca 1 000 subjektů). Druhá řada pak 
ukazuje úvěry poskytnuté všem podnikům v odvětvích „Činnost v oblasti nemovitostí“ 
(NACE 68) a „Developerská činnost“ (NACE 411) s tím, že do výběru nebyla zahrnuta 
společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Skupina fi rem v rámci OKEČ 68 přitom 
v minulosti zaznamenala velmi rychlou dynamiku úvěrů (od konce roku 2002 zvýšení 
na šestinásobek s nárůstem podílu na celkovém objemu úvěrů z 4,5 % na 11,5 %), přičemž 
na tomto nárůstu se z 38,6 % podílela zmíněná bytová družstva a společenství vlastníků 
bytů, jejichž riziko je srovnatelné s úvěry domácnostem na bydlení. Z ostatních fi rem se 
na nárůstu podílely z 44,6 % fi rmy podnikající v oblasti správy a pronájmu nemovitostí, 
z 7,5 % realitní kanceláře a z 1,7 % fi rmy zabývající se nákupem a následným prodejem 
vlastní nemovitosti.
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VÝVOJ CEN KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ

Na trhu komerčních nemovitostí došlo k částečnému oživení přede-
vším v sektoru logistických nemovitostí
V sektoru komerčních nemovitostí docházelo v průběhu roku 2010 k po-
stupnému oživení poptávky trhu po předchozích výrazných propadech 
z roku 2009. Týká se to především segmentu logistických nemovitostí, 
u kterých vzrostla čistá poptávka (tzv. net absorption) za rok meziročně 
o 45 % (údaj King Sturge). Tento pozitivní vývoj odráží především oži-
vení průmyslové výroby (z celkového objemu pronajatých ploch připadá 
31 % na výrobní společnosti) a také fakt, že poptávka v sektoru logis-
tických nemovitostí roste z velmi nízké základny (propad poptávky byl 
v tomto sektoru v roce 2009 v porovnání s ostatními sektory nejvýraz-
nější). V segmentu logistických nemovitostí dochází také k poklesu míry 
neobsazenosti, která se meziročně snížila o výrazných 7,2 procentního 
bodu na 10,4 %. I přes poměrně výrazné oživení poptávky zůstává nová 
nabídka na nízké úrovni, když meziročně poklesla o výrazných 66 %, 
především kvůli prakticky úplnému zastavení nové výstavby v první po-
lovině roku 2010. Ve druhém pololetí roku 2010 se však již nová nabíd-
ka oživila. Oživení poptávky na trhu se projevilo také v poklesu výnosů 
komerčních nemovitostí napříč celým trhem (Graf III.33; při dlouhodobě 
relativně stabilních nájmech je toto známka nárůstu cen), který však 
souvisel také s paralelním poklesem výnosu státních dluhopisů.

Poptávka v sektoru kancelářských nemovitostí však dále klesá
Na rozdíl od logistických nemovitostí poptávka v sektoru kancelářských 
nemovitostí nadále klesá (pokles hrubé poptávky, tzv. gross takeup, 
za rok 2010 činil 12 %). Na této hrubé poptávce se navíc ve zvýšené 
míře podílejí renegociace starých smluv (jejich podíl činil 44 %, což 
je v porovnání s minulým rokem o 8 procentních bodů více), takže 
čistá poptávka (tzv. net absorption; na rozdíl od hrubé poptávky jsou 
zde odečteny právě zmíněné renegociace) byla záporná (-2 500 m2), 
a to především kvůli vývoji v prvním pololetí (-23 800 m2). Nabídka 
nových kancelářských budov zůstala v roce 2010 velmi nízká (nejnižší 
od roku 1995, ve srovnání s rokem 2009 pokles o téměř 75 %), což 
se projevuje ve stagnaci celkové kancelářské plochy (Graf III.34). Míra 
neobsazenosti kancelářských ploch ve druhém pololetí mírně poklesla 
na 13,2 %, v mezinárodním srovnání však zůstává relativně vysoká (dle 
King Sturge činila míra neobsazenosti ke konci 2. čtvrtletí 2010 8 % 
ve Varšavě, 11,5 % v Bratislavě, 8,4 % v Berlíně a 5,9 % ve Vídni, oproti 
Praze byla vyšší v Budapešti o 25 % a ve Frankfurtu n/M. o 17 %). 
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