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3 trHY aKtiv

3  TRHY AKTIV

3.1  VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

Na světových finančních trzích nadále převládá vysoká míra nejistoty, 
zvýšená averze k riziku a volatilita reagující na vlny přijímaných politic-
kých opatření v eurozóně. Dlouhodobé dodávací operace ECB na pod-
poru měnové likvidity z přelomu loňského a letošního roku zklidnily 
extrémně volatilní vývoj na evropských trzích, a to jak na trhu zdro-
jového financování s kratší a delší splatností, tak na trhu akciovém. 
Dlouhodobější efektivnost mimořádných politických opatření je však 
nejistá, neboť zvýšené úvěrové a likviditní riziko ve finančních systé-
mech zůstalo. Výkyvy zaznamenané na evropských finančních trzích 
se na českém finančním trhu v roce 2011 projevovaly v omezené míře. 
I přes nízké svrchované riziko českého státu a robustní finanční sektor 
v ČR však nelze vyloučit výraznější dopady do cen domácích finančních 
aktiv při znovuobnovení vysoké volatility zahraničních finančních trhů.

Podmínky krátkodobého financování se nelepší… 
Na finančních trzích převládala také v roce 2011 značná nejistota, 
přičemž ve druhé polovině roku se situace ještě výrazněji zhoršila. To 
je patrné i z prudce rostoucí souhrnné volatility domácích i zahranič-
ních finančních trhů (Graf III.1). Největší napětí zaznamenaly krátko-
dobé i dlouhodobé úvěrové trhy v zemích eurozóny. Riziková prémie 
na mezibankovním trhu vyspělých zemí se dostala na nejvyšší hodnoty 
od finanční krize z roku 2008 (Graf III.2). Za hlavní faktory tohoto 
vývoje lze označit úbytek aktiv v bilancích bank akceptovatelných jako 
kolaterál pro zajištěné trhy, očekávaný vyšší rozsah refinancování bank 
a veřejného sektoru25, nejistotu ohledně dopadu v té době nejasné 
dohody o restrukturalizaci řeckého vládního dluhu a značné zhorše-
ní dostupnosti zdrojů financování pro evropské banky na amerických 
a evropských trzích. Financování se na úvěrových trzích všeobecně 
zdražilo a pro některé banky zůstaly tyto trhy uzavřené. Tržní likvidita 
se na nezajištěném eurovém trhu zhoršila a na zajištěném nezměnila, 
objemy zůstaly v porovnání s předkrizovým obdobím nízké a převlá-
daly kratší operace se splatnostmi do jednoho měsíce.26 Tento vývoj 
dokumentuje vysokou obezřetnost finančního sektoru a přetrvávající 
nedůvěru protistran.

… ani na českém mezibankovním trhu
Vývoj na českém peněžním trhu je nadále ovlivňován přenosem na-
pětí ze zahraničí. Přetrvává zde také nedůvěra protistran a nízká tržní 
likvidita (Graf III.3). Rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou zůstává 
rozšířené ve všech splatnostech, rozdíly mezi tržními sazbami a měno-
věpolitickou sazbou ČNB neklesají a v delších splatnostech jsou velmi 
volatilní (Graf III.4).

25 Dle agentury Bloomberg by měly velké banky EU refinancovat v roce 2012 a 2013 okolo  
600 mld. EUR dlouhodobějšího dluhu. V roce 2012 musí také např. Itálie refinancovat přes 
287 mld. EUR a Španělsko okolo 140 mld. EUR (ke 13. dubnu 2012).

26 ECB (2011): Euro Money Market Survey, ECB.
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Graf III.1

Volatilita na domácích a zahraničních finančních trzích
(historická volatilita za posledních 90 dnů)

Pramen:   Thomson Reuters, výpočty ČNB
Pozn.:   Český index volatility je součet historické volatility PX, CZK/EUR, výnosu 

desetiletého vládního dluhopisu a tříměsíčního PRIBORu. Globální 
index volatility je součet historické volatility S&P500, DJ Stoxx50, kurzů 
USD/EUR a JPY/USD, desetiletých vládních dluhopisů DE a USA.
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Graf III.2

Riziková prémie na mezibankovním trhu
(v b.b.; měsíční klouzavý průměr)

Pramen:  Thomson Reuters, výpočty ČNB
Pozn.:   Rozdíl mezi třímešíční mezibankovní sazbou a tříměsíční OIS příslušné 

měny.
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Graf III.3

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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Aktivita na peněžním trhu nadále zůstává nižší než v předkrizovém 
období, přičemž v případě nezajištěného trhu dominují transakce se 
splatností overnight a do jednoho týdne a v případě zajištěného trhu 
se splatností maximálně do tří měsíců.27 Nicméně v českém finanč-
ním systému charakterizovaném přebytkem likvidity a konzervativními 
preferencemi financování u většiny českých bank představuje peněžní 
trh spíše doplňkový zdroj financování. To mimo jiné dokazuje i nízké 
využívání zavedené mimořádné dodávací operace na podporu fungo-
vání mezibankovního trhu28 (Graf III.5). Nová regulace pro bankovní 
sektor navíc klasifikuje krátkodobé zdroje financování prostřednictvím 
mezibankovního trhu za méně stabilní (druhý likviditní standard podle 
návrhu Basel III, tzv. poměr čistého stabilního financování), čímž může 
být bankovní sektor motivován k postupně nižšímu využívání nezajiš-
těného mezibankovního trhu. Jako alternativní a především pohotový 
zdroj financí je však tento trh nezastupitelný a návrat k jeho standard-
nímu fungování je vysoce žádoucí.

Přetrvávající obava přenosu rizik mezi bankovním a fiskálním sek-
torem…
Opakovaně se projevující napětí v bilancích evropského bankovního 
sektoru a vlád eurozóny spojené s neustálou potřebou refinancování 
dostává jak peněžní trh, tak trh vládních dluhopisů v určitých perio-
dách pod tlak (např. duben 2011, únor 2012). Tyto dva trhy se vzájem-
ně ovlivňují, za čímž stojí propojenost bilancí obou sektorů, v důsledku 
které vzniká negativní smyčka.29 Existence vztahu mezi bilancemi vlád 
a bank, doprovázená četnými negativními zprávami ohledně ztížené 
možnosti stabilizovat veřejné finance některých zemí eurozóny, vedla 
spolu s nejistotou okolo „dobrovolné“ výměny části řeckého dluhu 
a efektivnosti zajištění pomocí CDS kontraktů ke značnému nárůstu 
výnosů vládních dluhopisů v listopadu loňského roku (Graf III.6). Zá-
roveň došlo ke snížení ratingů některých vlád (Graf III.7), což vyvolalo 
riziko potenciálního vyřazení aktiv zemí s nízkým ratingovým stupněm 
z tržních portfolií některých investorů. Ke konci roku 2011 tak došlo 
k rozchodu swapových a vládních výnosových křivek, kdy u většiny 
zemí spread spadl do vysoce záporných hodnot (IT, BE a ES, Graf III.8).

… je zmírňována zaváděnými opatřeními centrálních autorit
Složitou likviditní situaci trhů eurozóny se značným nárůstem jejich 
volatility (Graf III.9) se snažila zmírnit ECB pomocí řady opatření. 
Na konci roku 2011 a na začátku roku 2012 poskytla finančnímu sek-
toru mimořádnou likviditu prostřednictvím dvou tříletých repo operací 
(LTRO) s plným uspokojením objednávek za sazbu rovnou průměru 
měnověpolitické sazby po dobu trvání kontraktu30 (Box 3). Zároveň 

27 http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/mm_obraty/MM_obraty_11.html. 
28 http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/parametry_dodavaci_repo.html.
29 Janáček, K., Hlaváček, M., Komárek, L., Komárková, Z. (2012): Dopady krize svrchovaného 

rizika na český finanční sektor, ZFS 2011/2012.
30 Podle ECB (2012): Monthly Bulletin (Box 3) bylo v případě první tříleté operace z 21. 12. 2011 

poskytnuto 523 finančním institucím 489,2 mld. EUR a v případě druhé tříleté operace 
z 29. 2. 2012 bylo poskytnuto 800 finančním institucím 529,5 mld. EUR. Navíc bylo 
prostřednictvím tříměsíční operace poskytnuto 6,5 mld. EUR a prostřednictvím hlavní 
refinanční operace 29,5 mld. EUR. Celkem bylo v únoru poskytnuto 565,5 mld. EUR. 
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Graf III.4

Měnověpolitická sazba a tržní sazby v ČR
(v %)

Pramen:  Thomson Reuters
Pozn.:   3M tříměsíční a 1Y roční PRIBOR, 5Y pětiletý a 10Y desetiletý výnos 

generického vládního dluhopisu.
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Graf III.5

Operace na volném trhu a vývoj výše oběživa
(v mld. Kč)

Pramen:  ČNB 
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Graf III.6

Vývoj výnosů pětiletých vládních dluhopisů vybraných zemí
(v %)

Pramen:  Thomson Reuters
Pozn.:  Pětiletý generický vládní dluhopis.
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ECB opětovně rozšířila seznam přijímaného kolaterálu, snížila hlav-
ní měnověpolitickou sazbu, redukovala míru povinných minimálních 
rezerv a spolu s některými dalšími centrálními bankami se dohodla 
s Federálním rezervním systémem na snížení nákladů dolarových swa-
pových linek, čímž došlo ke zlevnění krátkodobého dolarového zdroje 
financování pro banky eurozóny.

Autority ve snaze snížit vysoké rizikové prémie se zaměřují vedle li-
kviditní části rovněž na její kreditní část. Na konci března 2012 se 
přestavitelé eurozóny dohodli na záchranném mechanismu ESM (Eu-
ropean Stability Mechanism, nástupce dočasných řešení v podobě 
EFSF a EFSM)31, a na změně jeho původně předpokládaných parame-
trů. Úvěrová kapacita ESM32 zůstává ve výši 500 mld. EUR vedle sou-
časně běžících programů v rámci EFSF v celkovém objemu využitých 
192 mld. EUR pro Řecko, Irsko a Portugalsko. Nejvyšší rating fondu 
ESM je zajištěn kapitálovou strukturou ve výši 80 mld. EUR splacené-
ho kapitálu a 620 mld. EUR disponibilního kapitálu. Příspěvek od jed-
notlivých zemí bude rozdělen podle stávajícího klíče ECB (Tab. III.1). 
V případě neschopnosti přispívat do tohoto mechanizmu ztratí země 
hlasovací právo v rozhodování o poskytnutí pomoci a změnách para-
metrů. Z tohoto záchranného mechanismu mohou země získat pomoc 
ve formě úvěrové linky nebo úvěru,33 ale také ve formě nákupu vlád-
ních dluhopisů na primárních i sekundárních trzích nebo asistenci při 
rekapitalizaci finančních institucí.34 Případná pomoc je nicméně pod-
míněna rozsáhlou fiskální konsolidací, jejíž dodržování by mělo být 
vyhodnocováno průběžně mezi tranšemi přislíbených prostředků. 

BOX 3: 
MIMOŘÁDNÉ DODÁVACÍ REPO OPERACE

Ve snaze zmírnit dopady napětí z finančních trhů na finanční sek-
tor zavedly některé centrální banky (CBs) v průběhu současné kri-
ze mimořádná opatření k dodání likvidity. Rozhodnutí CBs bylo 
vedeno především obavou z nákazy uvnitř domácího finančního 
sektoru, od zahraničního finančního sektoru k domácímu nebo 
od finančního sektoru k veřejným financím a následně do reál-
né ekonomiky. Mimořádná dodávací repo operace je preferová-
na tehdy, je-li v rámci pomoci cílem CB ovlivnit tržní sazby, resp. 
tržní rizikové prémie. Transmisní kanál dodávací repo operace, 
která by měla vést ke stabilizaci, má podobu přímého dodání mě-
nové likvidity do bilancí finančních institucí s cílem zlepšit jejich 
bilanční likviditu, která pak následně nepřímo ovlivňuje tržní li-
kviditu, a to především na trhu aktiv přijímaných jako kolaterál 

31 Základní popis záchranných mechanismů EFSF a EFSM obsahuje ZFS 2010/2011.
32 Fond, který bude mít na rozdíl od svého předchůdce EFSF formu mezinárodní instituce, 

začne fungovat 1. června 2012.
33 Kandidát na pomoc z tohoto programu by měl být signatářem Smlouvy o stabilitě, koordinaci 

a správě v Hospodářské a měnové unii.
34 Cena za pomoc, resp. náklady na obsluhu získaného dluhu by v budoucnu měly pokrývat 

pouze výdaje spojené s poskytnutím této finanční pomoci, podobně jako tomu je v případě 
EFSF.
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Graf III.7

Vývoj svrchovaných ratingů vybraných zemí
(dlouhodobý rating v zahraniční měně)

Pramen:  Standard & Poor’s
Pozn.:  Údaje k 10. 5. 2012.
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Graf III.8

Rozdíl mezi pětiletým výnosem úrokového swapu  
a vládního dluhopisu příslušné země
(v %)

Pramen:  Bloomberg LP, výpočty ČNB
Pozn.:   Za normálních tržních podmínek je rozdíl mezi swapovou výnosovou 

křivkou a výnosovou křivkou vládních dluhopisů (tzv. asset-swap spread, 
ASW) kladný a vyjadřuje úvěrovou kvalitu vládního dluhu. 
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Graf III.9

Volatilita na evropských finančních trzích
(cenový index; klouzavý měsíční průměr)

Pramen:  Bloomberg LP, výpočty ČNB
Pozn.:   Pro akciový trh byl použit VSTOXX index volatility. Pro trh státních 

dluhopisů byla použita desetidenní volatilita indexů cen deseti- 
a víceletých státních dluhopisů AT, BE, DE, ES, FR, IE, IT, NL a PT.
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a na mezibankovním trhu. Cílem takových opatření je rovněž 
vymanit se z nepříznivé „likviditní spirály“ mezi tržní a bilanční 
likviditou, která se typicky projevuje v případech likviditních krizí, 
a tím poměrně rychle zmírnit důsledek tržního selhání. Nástroj 
nicméně nepomáhá identifikovat a odstranit příčinu vzniku systé-
mového rizika a krize. Jeho efektivnost je do značné míry závislá 
na fungujícím mezibankovním trhu. Ten je nezbytnou podmínkou, 
aby dodatečně poskytovaná měnová likvidita byla od bank, kte-
ré mohou mimořádnou repo operaci využít, dále redistribuována 
i k ostatním institucím finančního trhu. Navíc může dlouhodobé 
působení mimořádných operací nestandardního nastavení (např. 
příliš široký seznam přijímaného kolaterálu či plné uspokojování 
poptávky po likviditě za velmi levnou sazbu) podněcovat finanční 
systém k nežádoucím aktivitám v podobě rizikovějších investic či 
sestavení méně diverzifikovaných portfolií. Celkový dopad mimo-
řádného nástroje na systém jako celek nemusí být jednoznačně 
pozitivní a jeho využití je tak obvykle spíše krátkodobé. 

Zavedení mimořádné operace do značné míry souvisí s nastave-
ním tzv. sazby za poskytnutou mimořádnou měnovou likviditu 
a politikou přijímaného kolaterálu. Použití penalizační sazby, 
tedy úrokové sazby nad úrovní sazby marginální zápůjční fa-
cility, by mělo zejména odradit nesolventní finanční instituce 
snažící se díky pomoci centrální banky prodloužit svou činnost, 
resp. zvyšovat celospolečenské náklady odkladem svého úpad-
ku do budoucnosti. Na druhou stranu pro nelikvidní ale sol-
ventní finanční instituce může příliš vysoká penalizační sazba 
znamenat vysoké náklady a krizovou situaci v systému tak ještě 
zhoršit. Vzhledem k tomu, že cílem centrální banky je posti-
ženou nelikvidní banku zachránit, neměla by být penalizační 
sazba tak vysoká, aby vedla k negativnímu úrokovému spreadu 
mezi bankovními aktivy a pasivy. To by spíše urychlilo insolven-
ci postižené finanční instituce. Z toho plyne, že pro nastavení 
penalizační sazby by měla platit pouze podmínka, aby byla CB 
v pozici posledního, nikoli však preferovaného věřitele. Politika 
přijímaného kolaterálu, resp. rozhodnutí o zařazení aktiva do 
kategorie akceptovaných aktiv a stanovení výše poměru finanč-
ního zajištění (haircuts) ovlivňuje množství a hodnotu držených 
akceptovaných aktiv v bilancích finančních institucí. Zařazením 
aktiva do kategorie akceptovaného kolaterálu vysílá centrální 
banka signál o ratingu daného aktiva. Při tvorbě pravidel po-
litiky kolaterálu přijímaného v rámci poskytování mimořádné 
operace musí CB vycházet ze širšího dopadu nastavené politi-
ky kolaterálu na finanční systém. CB se tak nezaměřuje pouze 
na svou vlastní ochranu před úvěrovým rizikem protistrany či 
tržním rizikem spojeným se zastaveným kolaterálem jako v pří-
padě provádění měnové politiky. Na druhou stranu je široká 
škála pro akceptovaná aktiva omezena minimální hranicí kvality 
aktiv, která se v čase nemění. CB tak může flexibilně reagovat 
na potřeby trhu, kde se z vysoce likvidních aktiv mohou náhle 
stát aktiva nelikvidní, ačkoliv zůstávají kvalitní.
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Tab. III.1

ZEMě Podíl ZEMě Podíl

Německo 27,15 Finsko 1,80

Francie 20,39 Irsko 1,59

Itálie 17,91 Slovensko 0,82

Španělsko 11,90 Slovinsko 0,43

Nizozemsko 5,72 Lucembursko 0,25

Belgie 3,48 Kypr 0,20

Řecko 2,82 Estonsko 0,19

Rakousko 2,78 Malta 0,07

Portugalsko 2,51

Pramen:  ECB

Podíl jednotlivých zemí eurozóny na kapitálu ESM
(v %)
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Nastavení příliš levné mimořádné likvidity výměnou za příliš 
benevolentní seznam akceptovaného kolaterálu může vyvolat 
riziko morálního hazardu či riziko nepříznivého výběru. Riziko 
morálního hazardu může vznikat v případě, kdy poskytování 
likvidity za nestandardně akceptovaný kolaterál vyvolává mylné 
očekávání finančních institucí, že jsou zajištěné vůči prakticky 
všem typům rizik. Taková očekávání mohou finanční instituce 
motivovat k realizaci rizikovějších investic či snížení likviditní-
ho polštáře. Vzhledem k tomu, že finanční systém má tenden-
ci chovat se procyklicky, může jejich mylné vnímání o držbě 
dostatečně vysokého a kvalitního likviditního polštáře vyústit 
v systémový problém. Riziko nepříznivého výběru může nastat 
tehdy, pokud CB při poskytování nouzové likvidity za penali-
zační sazbu nerozlišuje předem mezi nelikvidní a nesolventní 
protistranou repo transakce a vystavuje se riziku, že o danou 
facilitu požádají primárně nesolventní finanční instituce. Ze-
jména v období krizí se může stát, ať už z opatrnostního moti-
vu (hromadění likvidity) nebo spekulativního motivu (predátor-
ství), že některé finanční instituce s nedostatkem likvidity jsou 
vytlačeny z privátních úvěrových trhů. Tyto finanční instituce 
mají následně dvě možnosti: buď požádat CB o měnovou li-
kviditu, nebo vyprodat svá aktiva s diskontem. Pokud budou 
náklady na získání likvidity z prodeje aktiv vyšší než penalizační 
sazba za úvěr od CB, zvolí finanční instituce s nedostatkem li-
kvidity mimořádnou facilitu. Riziko pro finanční stabilitu může 
nastat v okamžiku, kdy je postižená finanční instituce nejen 
nelikvidní, ale i nesolventní, protože poskytnutí mimořádné fa-
cility nesolventní finanční instituci vysílá na trh signál o ochotě 
CB zachraňovat i problematické banky. Tato ochota ze strany 
CB podněcuje finanční systém k výše popsanému morálnímu 
hazardu.

Obavu z přeshraniční nákazy měla v roce 2008 též ČNB, poté 
co došlo na trhu SD k výraznému snížení aktivity, rozšíření 
spreadů a k opatřením v oblasti řízení rizik na mezibankovním 
trhu ze strany mateřských bank. V reakci na tuto situaci zahájila 
ČNB v říjnu téhož roku dodávání měnové likvidity českým ban-
kám prostřednictvím pravidelné dodávací dvoutýdenní (resp. 
tříměsíční) repo operace zajištěné standardním kolaterálem při-
jatelným pro operace na volném trhu (mj. právě též SD). Výše 
popsaná rizika a potenciální negativní důsledky operací tohoto 
typu jsou v případě ČR nízká. Pravidla pro jejich provádění jsou 
ze strany ČNB nastavena přísněji než v některých jiných zemích 
a jejich využívání ze strany bank je velmi omezené. ČNB navíc 
vykonává dohled na finančním systémem. V rámci aktivního 
vyhodnocení využívání zavedeného nástroje je schopna rozpo-
znat, která finanční instituce je nelikvidní a která je již nesol-
ventní. Dlouhodobě nelikvidní a nesolventní finanční instituce 
přitom podléhají jiné politice, než je politika standardních faci-
lit (dodávací repo tendr nebo lombardní repo).
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Situace se po aplikaci opatření dočasně zlepšila…
Oba typy opatření, které byly v eurozóně zavedeny, přijaly trhy pozi-
tivně. Mimořádné tříleté operace se významně projevily snížením ri-
zikových prémií na všech trzích. Dodáním levné měnové likvidity do 
finančního systému a akceptací širšího spektra kolaterálu (např. vlá-
dou garantované dluhopisy vydané italskými bankami) se zlepšila cel-
ková tržní nálada. Napětí na trzích se zmírnilo při opětovném otevření 
zdrojové likvidity (Graf III.2, Graf III.6 a Graf III.9), zejména na mezi-
bankovním trhu. Vedle toho podnítily mimořádné měnové operace 
bankovní sektor eurozóny k nákupu krátkodobých cenných papírů, 
zejména svých vlád, např. italských a španělských. Silný dopad byl za-
znamenán především na krátkodobém konci výnosové křivky, nicméně 
výnosová křivka se posunula dolů po celé délce (Graf III.10). Změna 
některých výnosových křivek byla poměrně výrazná a náhlá. V této 
fázi je však obtížné hodnotit, zda tento vývoj, resp. použité opatření 
s „výjimečnou“ splatností, může mít trvalý dopad na stabilitu věřitelů 
dluhů uvedených zemí.

… nicméně jejich dlouhodobá efektivnost je nejistá, neboť jak zvý-
šené likviditní, tak úvěrové riziko v systému zůstává
Situace na trzích se zlepšila, ale vývoj v posledních měsících naznačuje, 
že se zřejmě jednalo jen o přechodné zlepšení a i nadále lze před-
pokládat skokové vychylování cen. V dubnu 2012 se pod tlak znovu 
dostal španělský dluhopisový trh z důvodu nepříznivých zpráv ohledně 
vývoje ekonomiky a zdraví bankovního sektoru.35 Zároveň trhy pozor-
něji sledují i další země – mírný nárůst výnosů zaznamenává Francie, 
ale také Nizozemsko, které čelilo problémům se sestavením rozpočtu 
na příští rok a dodržením 3% limitu EU. Ukazuje se, že trhy se pod 
vlivem přijatých opatření uklidnily jen částečně a zvýšená averze k ri-
ziku přetrvává. Hlavním důvodem je trvale vysoká úroveň likviditního 
a úvěrového rizika ve finančním systému. Z krátkodobého pohledu je 
účinnost některých opatření, zejména opatření v podobě záchranného 
mechanismu ESM, jehož cílem je snížit svrchované riziko, omezená. 
Pozitivní dopad tohoto opatření na finanční systém je možné očeká-
vat až v delší budoucnosti, neboť trvalé snížení poměrně vysokého 
svrchovaného rizika není otázkou měsíců, ale let (Graf II.16). Snaha 
vlád o fiskální konsolidaci je navíc do značné míry podmíněna vývojem 
reálné ekonomiky. Stejně tak pozitivní tržní dopad dvou zavedených 
tříletých facilit ECB nelze pokládat za trvalý. Za prvé dodání měnové 
likvidity nesníží existující úvěrové riziko v systému (Box 3) a za druhé 
splatnostní délka zdrojů ve finančním systému se příliš neprodlužuje. 
Právě krátkodobá splatnostní délka finančního zdroje, se kterou souvi-
sí potřeba častého refinancování vysokého objemu dluhu jednotlivých 
sektorů, je jedním z hlavních faktorů ukazujících na trvale vyšší systé-
mové likviditní riziko.

35 Očekává se výrazný propad španělské ekonomiky, což se promítá i do vývoje a stavu veřejných 
financí – rozpočtový deficit za loňský rok dosáhl 8,5 %, tedy výrazně nad limit stanovený EU, 
je očekáváno zvýšení veřejného dluhu v poměru k HDP na 79,8 % a bankovní sektor vykazuje 
nárůst podílu problematických úvěrů – v únoru 8,2 % (objevují se obavy z nutnosti státní 
pomoci).
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Pokles vládních výnosových křivek vybraných zemí
(v %)

Pramen:  Bloomberg LP
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Graf III.11

Splatnostní profil vládního dluhu vybraných ekonomik
(v % k odhadovanému HDP pro rok 2012)

Pramen:  Bloomberg LP, Eurostat, výpočty ČNB
Pozn.:  Údaje k 10. 5. 2012.
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Fundamentální faktory (výše dluhů, primární deficity, ekonomické vý-
hledy, splatnostní délka zdrojů či recese bilancí bankovního sektoru) 
budou nadále převládat a snižovat efektivnost zavedených opatření. 
Stále je tedy možné očekávat zvýšenou volatilitu na trzích a opakova-
né změny ve sklonu vládních výnosových křivek či dokonce jejich po-
suny – zejména u zemí s negativním hospodářským výhledem. Největší 
obavu pak aktuálně vyvolává situace ve Španělsku a Itálii s potřebou 
refinancovat tento rok minimálně 15 %, resp. 13 % svého současného 
dluhu (okolo 12 %, resp. 17 % HDP, Graf III.11) při rostoucím výnosu 
(Graf III.6). V poslední době navíc dochází k tzv. efektu preference 
domácích aktiv („home bias“), kdy dluhy domácích vlád nakupují pře-
vážně domácí finanční instituce. To vzhledem k výši vládních dluhů 
vyvolává nejistotu ohledně dostatečné absorpční kapacity domácích 
trhů. Z výše popsaných důvodů není proto vyloučena další likviditní 
pomoc ze strany některých centrálních bank směřující k omezení ex-
trémních výkyvů a eskalace dluhové krize.

Kombinace nízkého výnosu kvalitních aktiv a jejich vysoké poptávky… 
Vedle snahy držet navzdory rostoucímu svrchovanému riziku výnosy 
z vládních dluhů na nízké úrovni a vytvářet dodatečný efekt „relativní“ 
kvality domácích aktiv jsou na trzích již několik let pozorovány efekty 
útěku ke kvalitě, likviditě a jistotě. Tyto efekty způsobují oddělený vý-
voj (decoupling) výnosů (Graf III.12) na finančních trzích. Tlak na drž-
bu kvalitních bezrizikových aktiv se zejména z důvodu obezřetnostní 
politiky i v roce 2011 dále zvyšoval. Zároveň však dochází k relativní-
mu poklesu jejich potenciální nabídky neustálým oddělováním dalších 
aktiv z této kategorie (např. GR, HU, IE či PT, potenciálně ES nebo IT). 
Na trzích se začíná projevovat nerovnováha mezi nabízenou a poptá-
vanou kvalitou. Tato nerovnováha na jedné straně způsobuje přílišný 
nárůst cen relativně kvalitních aktiv a pokles jejich výnosů bez ohledu 
na fundamentální úroveň jejich úvěrového rizika (např. DE, US, UK, 
JP, Graf III.12 a Graf III.13). Na druhé straně v případě relativně méně 
kvalitních aktiv (např. ES, IT) dochází střídavě k hromadným nákupům 
či výprodejům, což vyvolává značné výkyvy v jejich cenách (Graf III.6 
a Graf III.8). Útěk ke kvalitě má makroekonomický a makroobezřet-
nostní rozměr. Pokud by další země s velkým a likvidním trhem vlád-
ního dluhu ztratily špičkový rating a jejich vládní dluhopisy by přišly 
o statut vysoce likvidního kolaterálu, přesunula by se poptávka po ta-
kovém kolaterálu na vládní dluh zbývajících zemí, které ještě špičkový 
rating mají. V důsledku toho by úrokové sazby zemí s kvalitním dlu-
hem mohly klesnout na úrovně, které nejsou konzistentní s dlouhodo-
bým udržováním cenové a finanční stability.

… znevýhodňuje dlouhodobé investory… 
Výkyvy v cenách relativně kvalitních státních dluhopisů vytváří napětí 
v bilancích investorů s dlouhodobými pasivy, jako jsou penzijní fon-
dy či pojišťovny, které při svém investičním rozhodování kladou důraz 
na aspekt uchování hodnoty aktiva. Zdlouhavá perioda příliš nízkých 
výnosů či trvalé volatility cen vládních dluhopisů může v budoucnu 
omezit poptávku po tomto druhu cenných papírů ze strany těchto 
investorů nad rámec regulatorních požadavků. V takovém tržním pro-
středí a při rostoucí současné hodnotě vyplácených dávek mohou být 
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Srovnání vládních dluhů a jejich výnosů pro vybrané  
rozvinuté ekonomiky
(v %)

Pramen:  MMF, Thomson Reuters, výpočty ČNB
Pozn.:   Průměrný výnos za r. 2007 pro SK od 12. 4. 2007. Průměrný výnos je 

počítán z pětiletého generického benchmarkového státního dluhopisu 
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CZBE
FR

DE, FI, UK, US
ITES

07/11 08/11 10/11 01/12 05/1212/11 03/12
50

70

90

110

130

150

Graf III.12

Rozchod dlouhodobých výnosů u vybraných zemí
(měsíční klouzavý průměr; 1. 7. 2011=100)

Pramen:  Thomson Reuters, výpočty ČNB
Pozn.:   Výnosy z desetiletých vládních dluhopisů. Skupinu tvoří země, jejichž 

časové řady korelovaly na úrovni vyšší než 0,9; prezentovaná je jejich 
průměrná hodnota.
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penzijní fondy a pojišťovny motivovány k investicím do rizikovějších 
aktiv. Jejich investiční strategie se může přiblížit investičním strategiím 
bank, což by znamenalo změnu v rozložení jednotlivých typů rizik v je-
jich bilancích. Rovněž by tak došlo ke snížení možnosti vlád a jiných 
institucí emitovat dluh v dlouhodobé splatnosti (kapitola 4).

… a nepříznivě dopadá na malé státy s konvenční politikou
Udržování dlouhodobých výnosů některých zemí na nízkých úrov-
ních prostřednictvím často „umělé“ poptávky po jejich aktivech bez 
ohledu na výši svrchovaného rizika může mít nepříznivé vedlejší do-
pady na malé země s víceméně konvenční politikou. Na vývoji české-
ho trhu vládních dluhopisů jsou patrné přenosy napětí ze zahraničí 
(Graf III.1, Graf III.6 a Graf III.8) a stále mírně vyšší výnosy, než trh při-
suzuje zemím s podobným nebo horším stavem a výhledem veřejných 
financí (Graf III.13). Český trh státních dluhopisů je z důvodu nižší 
zadluženosti českého státu a preference hlavních věřitelů držet státní 
dluh do splatnosti objemově malý a relativně málo likvidní.36 Většina 
českého dluhu je držena domácími finančními institucemi obvykle do 
splatnosti (kapitola 4), necelých 30 % drží zahraniční investoři obvykle 
jako realizovatelná aktiva. To do určité míry přispívá k citlivosti české-
ho dluhopisového trhu na přenos tržních šoků ze zahraničí a vyšší vo-
latilitě bez ryze fundamentálních příčin. Český trh vládních dluhopisů 
je evidentně náchylný na agregátní tržní rizika a rizika nákazy (Box 4), 
a to i přesto, že se ČR v loňském roce jako jedné ze dvou zemí v EU 
při hromadném snižování ratingů její rating zvýšil (Graf III.7). Poptávka 
po primárních emisích českých vládních dluhopisů převyšuje dlouho-
době nabídku a průměrná splatnost se pozvolna zvyšuje – aktuálně 
na téměř šest let (Graf III.14). 

V době vleklé nejistoty na finančních trzích a při potřebě vysokého refi-
nancování mohou velké vyspělé země s akomodativní měnovou politi-
kou a vyspělými likvidními trhy způsobovat menším zemím vytěsňovací 
efekt a vytvářet zdání neochoty investorů investovat do dlouhodobých 
dluhopisů menších, ale fiskálně stabilních zemí. Z tohoto důvodu ne-
musí být pro malé stabilní země nutně vhodné zvyšovat limitní hranice 
krátkodobého státního dluhu, ale naopak spolu s vhodným načasová-
ním emisí oproti velkým či velmi zadluženým zemím nesnižovat podíl 
dlouhodobé složky. Rozvržení celkového nominálního dluhu vlády do 
co nejdelší doby (viz UK, Graf III.14) snižuje plánovanou hrubou vý-
půjční potřebu v jednotlivých letech, umožňuje stabilnější výši splátek 
a do určité míry chrání řízení dluhu před tržním napětím a nejrůznější-
mi nahodilými výkyvy charakteristickými pro krizová období.

36 V červenci 2011 Ministerstvo financí ČR spustilo elektronickou platformu MTS Czech 
Republic, která by měla přispět k dalšímu rozvoji obchodování na sekundárního trhu českých 
vládních dluhopisů. Na trhu s vládními dluhopisy by tak mělo dojít ke zvýšení transparentnosti 
a efektivity, neboť MTS umožňuje rozšířit okruh primárních dealerů o zahraniční tvůrce 
domácího trhu, což by mělo vést ke zvýšení likvidity na trhu s českými státními dluhopisy.
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Graf III.14

Průměrná splatnost vládních dluhopisů ve vztahu  
k výši zadlužení
(osa x: průměrná splatnost v letech k 10. 5. 2012;  
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Pramen:  Bloomberg LP, MMF
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Graf III.15

Korelační vztah mezi týdenními výnosy z vládních  
dluhopisových a akciových indexů

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

z akciových indexů a cenových indexů desetiletých generických vládních 
dluhopisů příslušných zemí. Poslední pozorování 10. 5. 2012.
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Delší splatnosti emitovaných dluhopisů do značné míry závisí na ab-
sorpční kapacitě institucionálních investorů (kapitola 4, Box 5) a do-
mácností. Ministerstvo financí ČR již implementovalo pilotní emisi 
spořicích státních dluhopisů, jejíž výsledky potvrdily očekávaný zájem 
občanů ČR o spoření prostřednictvím českého státního dluhu, i když 
prozatím jen u krátkodobých splatností.37 Významným přínosem drž-
by vládního dluhu v bilancích investorů s dlouhodobými pasivy je, že 
na rozdíl od krátkodobého dluhu drženého v bilancích bank a investič-
ních fondů nepodléhá častým a skokovým změnám. Zvýšenou volatili-
tu výnosů vládních dluhopisů a opakované útoky na vládní bilance při 
vysokém objemu vládního dluhu v držení bankovního sektoru zřetelně 
dokumentuje současná dluhová krize eurozóny. 

Výkyvy bilanční likvidity bank a svrchovaného rizika ovlivňují 
i ostatní trhy…
Napětí na trzích aktiv s fixními výnosy u některých zemí eurozóny (ze-
jména IT a ES) dokumentuje rovněž síla korelací mezi týdenními výnosy 
dlouhodobých vládních dluhopisů a akcií (Graf III.15). Například vývoj 
korelace italských akcií a dluhopisů se viditelně oddělil od vývoje ko-
relací pozorovaných v Německu či Spojených státech, když se v létě 
2010 hodnoty korelačního koeficientu dostaly do kladných hodnot. 
Tato změna je vyvolána především klesajícími cenami italských dlu-
hopisů. Negativní vývoj korelace německých akcií a dluhopisů, stejně 
jako amerických, naopak potvrzuje zájem investorů o aktiva vníma-
ná jako bezpečná a likvidní. V případě ČR se ve druhé polovině roku 
2011 dostala korelace dočasně do záporných hodnot. Investoři začali 
podrobněji rozlišovat mezi kreditními riziky jednotlivých zemí a zvýšili 
zájem o investice do českého vládního dluhu, naopak výnosy z akci-
ových trhů klesaly.

Ve druhé polovině roku 2011 zaznamenaly všechny akciové trhy po-
kles (Graf III.16). Ten je výraznější na evropských trzích, které odrážejí 
nejen negativní očekávání ohledně budoucího ekonomického růstu, 
ale také značnou nejistotu ohledně dluhové krize v eurozóně. V sou-
vislosti se snížením očekávaných zisků z důvodu výměny řeckých dlu-
hopisů a předpokladů nutné rekapitalizace některých bank vykázaly 
nejvýraznější propad evropské tituly finančních institucí, a to včetně 
českého indexu. Ke konci loňského roku se většina akciových trhů vrá-
tila k růstu. Návrat zájmu investorů se zároveň projevil nižší volatilitou 
indexů (Graf III.9), i když mezi jednotlivými trhy lze pozorovat výrazné 
rozdíly. Nejlépe se daří americkým nefinančním titulům, u kterých lze 
rostoucí trend přičíst pozitivním očekáváním budoucího hospodář-
ského růstu (blíže část 2.1, Graf II.1), nízkým výnosům z amerických 
vládních dluhopisů či příliš optimistickému vnímání vývoje ohledně ně-
kterých nefinančních sektorů. Naopak vývoj finančních institucí zemí 
eurozóny je pod značným vlivem centrální banky a reflektuje zavedená 
opatření. 

37 http://www.sporicidluhopisycr.cz/cs/grafy-a-statistiky.html.
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Vývoj akciových indexů finančního a nefinančního sektoru
(3. 1. 2011 = 100)

Pramen: Thomson Reuters, výpočty ČNB
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Vývoj ceny zlata a stříbra
(v USD/ trojská unce)

Pramen:  Thomson Reuters, výpočty ČNB
Pozn.:   Gold Bullion LBM U$/Troy Ounce a Silver Fix LBM Cash Cents/Troy 

Ounce. Poslední pozorování 10. 5. 2012.
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… avšak zlato zůstává oblíbeným bezpečným aktivem
Celková globální nejistota upevňuje vnímání drahých kovů jako ucho-
vatele hodnoty a bezpečného aktiva, často bez většího ohledu na jejich 
tržní riziko. Vysoká poptávka po zlatě (Graf III.17) je tažena nízkými či 
zápornými reálnými výnosy pozorovanými např. v USA, v některých ze-
mích eurozóny, ale také v Číně, Indii či Turecku. Na vysoké poptávce se 
podílejí také centrální banky rozvíjejících se ekonomik, které se v rám-
ci diverzifikace svých rostoucích devizových rezerv změnily od počátku 
krize z čistých prodejců zlata na čisté kupující. Trh zlata je relativně 
malý, ovšem na trhu bezpečných aktiv má v současnosti 11% podíl.38 
Při pokračující krizi a existenci záporných reálných sazeb z některých 
finančních produktů tak lze očekávat, že poptávka po zlatě zůstane 
v nejbližších letech vyšší.

BOX 4: 
ANALÝZA SVRCHOVANÝCH CDS A JEJICH VZTAH K TRHU 
VLÁDNÍCH DLUHOPISŮ V ČR

S nástupem globální finanční krize se zvyšoval zájem držitelů 
dluhových cenných papírů o obchodovatelné pojištění na pří-
padný úpadek dlužníka v podobě CDS (swap úvěrového selhá-
ní). CDS spread, jako tržní indikátor úvěrového rizika, tak začal 
představovat alternativu k doposud převládajícímu vyjádření 
rizikové prémie ve formě rozdílu z výnosů vydaného dluhového 
cenného papíru a bezrizikového benchmarku (tzv. svrchovaný 
výnosový spread; např. výnos z českého vládního dluhu oproti 
německému). Teoreticky by se obě tyto prémie měly vlivem 
arbitráže rovnat, avšak vývoj na obou trzích je zpravidla odra-
zem většího množství faktorů (agregátní rizika, rizika nákazy 
apod.) než jen vývoje svrchovaného rizika daného státu, což 
zapříčiňuje jejich občasný rozchod. Otázkou však zůstává, kte-
rá z těchto dvou prémií, resp. trhů, je vůdčí a za jakých podmí-
nek. Empirické studie39 analyzující vztah mezi oběma prémiemi 
zejména na trzích státních dluhopisů zemí eurozóny dospěly 
k závěru, že v případě nízkovýnosových dluhopisů (fiskálně 
stabilní země) hraje vůdčí roli převážně trh vládních dluhopisů, 
zatímco u vysokovýnosových a fiskálně problémových zemí je 
vůdčím CDS trh. Jako hlavní důvody byly uvedeny (i) vysoká 
a rozdílná citlivost cen obou trhů na společné tržní faktory 
(např. změna tržních podmínek) a (ii) významné tržní překáž-
ky a strukturální změny, které omezují arbitráž, zpomalují po-
hyb kapitálu, a tím rychlé vyrovnávání svrchovaných prémií 
na těchto dvou typech trhů. 

38 MMF (2012): Global Financial Stability Report, duben 2012.
39 Např. Coudert, V., Gex, M. (2011): The Interactions between the CDS and the Bond Markets 

in Financial Turmoil, CEPII, č. 2011–02; Delatte, A.–L., Gex, M., López–Villavicencio, A. 
(2010): Has the CDS market amplified the European sovereign crisis? A non-linear approach; 
Fontana, A., Sheicher, M. (2010): An Analysis of Euro Area Sovereign CDS and Their Relation 
with Government Bonds, ECB WP č. 1271; Zhu, H. (2004): An Empirical comparison of 
Credit Spreads between the Bond Market and the CDS Market, BIS, WP č. 160.
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Kreditní prémie na trhu dluhopisů a trhu CDS ČR a Rakouska
(v b.b.)

Pramen:  Bloomberg LP, výpočty ČNB
Pozn.:   Kreditní prémie na trhu vládních dluhopisů sledovaných zemí je 

vypočtena jako svrchovaný výnosový spread, tj. jako rozdíl mezi výnosem 
pětiletého vládního dluhopisu dané země a ekvivalentem Německa. 
V případě ČR je prémie navíc doplněna o rozdíl mezi pětiletým výnosem 
českého vládního dluhopisu a pětiletým IRS v CZK (AWS spread). 
Z důvodu neexistence pětiletého benchmarkového dluhopisu pro ČR 
od srpna 2009 do 2010 byl jeho výnos pro toto období odhadnut.
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Kreditní prémie na trhu vládních dluhopisů a trhu CDS  
Belgie a španělska 
(v b.b.)

Pramen:  Bloomberg LP, výpočty ČNB
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Cílem tohoto boxu je analyzovat vztah mezi uvedenými prémiemi 
na příkladu ČR a pokusit se identifikovat, zda je v případě ČR vůd-
čí svrchovaná prémie určená trhem českých vládních dluhopisů 
nebo CDS trhem na český vládní dluh. Testování vůdčí schopnosti 
těchto trhů v podmínkách ČR (a pro srovnání také pro AT, BE, 
IT, ES a GR) bylo provedeno na pětiletých generických vládních 
dluhopisech a pětiletých svrchovaných CDS spreadech za obdo-
bí 2008–2012. Za bezrizikový benchmark je považován německý 
Bund v případě analýz zemí eurozóny a swapová výnosová křivka 
v případě ČR.40 Vzhledem k tomu, že dle teorie by mezi oběma 
trhy měl existovat dlouhodobě úzký vztah, byla použita stejně jako 
v uvedených zahraničních studiích metoda kointegrace s využitím 
VECM41 modelu.42 Na základě této metody, resp. rovnic (Fontana 
a Sheicher, 2010), byly získány dva klíčové koeficienty dlouhodo-
bého kointegračního vztahu mezi svrchovanými prémiemi z CDS 
trhu a trhu vládních dluhopisů. Směr závislosti, významnost a ve-
likost koeficientů určily rychlost návratu k dlouhodobému vztahu 
mezi těmito prémiemi a tím vůdčí postavení jedné z nich. K určení 
relativní významnosti obou koeficientů získaných na základě dané 
metody byl dále použit takzvaný Gonzaloův-Grangerův poměr na-
bývající hodnot z intervalu 0 a 1. Zjednodušeně lze říci, že nabývá-
-li tento poměr vyšší (nižší) hodnoty než 0,5, je vůdčím CDS trh 
(dluhopisový trh). 

Vývoj obou analyzovaných prémií za celé sledované období 
ukazuje jejich dlouhodobý úzký vztah (Graf III.1 Box – Graf III.3 
Box), nicméně poměrně častý rozchod v jejich úrovních. To na-
značuje existenci omezené arbitráže mezi oběma trhy. Největší 
rozdíl je přitom v období po pádu banky Lehman Brothers, kdy 
docházelo k velkému poklesu tržní a zdrojové likvidity. Toto ob-
dobí je charakteristické projevem tzv. efektu útěku k likviditě 
s rychlým prodejem některých aktiv včetně vybraných státních 
dluhopisů a růstem celkové averze k riziku. To mělo za ná-
sledek výrazný pokles počtu arbitražérů (Fontana a Sheicher, 
2010). Od jara roku 2010 se na trhu začal projevovat spíše 
efekt „útěku k jistotě“ než „likviditě“. Investoři, zejména za-
hraniční, začali více diverzifikovat mezi zeměmi střední Evropy 
a zařadili ČR mezi země se stabilnějším fiskálním výhledem. 
Rozdíl mezi sledovanými prémiemi se tak v ČR snížil.

40 Vzhledem k tomu, že ČR není zemí eurozóny, byla namísto německého Bundu použita 
alternativa benchmarku v podobě swapové výnosové křivky, která je rovněž standardně 
v literatuře využívána jako bezrizikový benchmark. Swapovou výnosovou křivku je možné 
použít vzhledem k tomu, že leží pod vládní výnosovou křivkou. Rozdíl mezi výnosem 
z reprezentativního vládního dluhopisu a výnosem německého Bundu shodné splatnosti 
nazýváme svrchovaný výnosový spread a rozdíl mezi výnosem z reprezentativního vládního 
dluhopisu a výnosem IRS shodné splatnosti nazýváme „asset swap spread“ (ASW spread).

41 Vector Error Correction model.
42 Kointegrované řady dvou proměnných (prémie určená CDS trhem a prémie určená trhem 

vládních dluhopisů) mají v případě vychýlení jedné z nich vlastnost rychlého návratu ke svému 
dlouhodobému vztahu. Pokud se jedna z proměnných vychýlí od druhé proměnné, musí 
velmi rychle dojít k pohybu i u druhé proměnné stejným směrem nebo ke zpětnému pohybu 
první proměnné.
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Kreditní prémie na trhu vládních dluhopisů a trhu CDS  
Itálie a Řecka
(v b.b.)

Pramen:  Bloomberg LP, výpočty ČNB
Pozn.:  Pro GR končí celé období květnem 2011.

Tab. III.1 box

Celé sledované 
období 

Období finanční krize

VECM Model VECM Model
Grangerův test 

kauzality

(15. 09. 08–31. 3. 12) (15. 09. 08–15. 09. 09)

CZ CDS trh CDS trh

AT Vyrovnané CDS trh

BE CDS trh Dluhopisový => CDS

ES CDS trh

GR CDS trh Dluhopisový => CDS

IT Dluhopisový trh Dluhopisový trh

Pramen: výpočty ČNB
Pozn.:  Test Grangerovy kauzality byl proveden, pokud mezi proměnnými 

nebyl pro dané období nalezen kointegrační vztah. Znak „Dluhopisový 
=>CDS”: zamítáme hypotézu, že změny na dluhopisovém trhu 
nezpůsobují změny na CDS trhu na 5% hladině významnosti. Pro GR 
končí celé sledované období květnem 2011, pro ČR je období finanční 
krize zkráceno do července 2009 z datových důvodů. 

Výsledky analýzy vůdčího vztahu
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Výsledky pro ČR za celé sledované období vykázaly Gonzaloův-
-Grangerův poměr rovný 0,76 a naznačily vůdčí postavení CDS 
trhu (Tab. III.1 Box). V případě AT naopak Gonzaloův-Grange-
rův poměr 0,5 naznačil vyrovnanou sílu obou trhů. U zadluže-
nějších zemí (BE, ES a GR) výsledky potvrdily vůdčí postavení 
CDS trhu. Výjimkou je IT s vedoucím dluhopisovým trhem. Se-
parátně byl proveden odhad modelu pro období finanční krize, 
jehož charakteristickým znakem v případě střední a východní 
Evropy byl růst rizikové averze zahraničních investorů vůči to-
muto regionu jako celku z důvodu jejich nedostatečné schop-
nosti rozlišovat mezi jednotlivými zeměmi. Zatímco u ČR a AT 
byl nalezen kointegrační vztah mezi CDS trhem a trhem dlu-
hopisů a dění na trzích jednoznačně vedl CDS trh, u ostatních 
analyzovaných zemí se tento vztah nepotvrdil, s výjimkou IT 
s vedoucím dluhopisovým trhem. Nicméně tato skutečnost ne-
znamená, že by v případě BE a GR byly oba trhy na sobě zcela 
nezávislé. Grangerův test kauzality naznačil, že změna rizikové 
prémie na dluhopisovém trhu těchto dvou zemí působila v ob-
dobí finanční krize na změnu prémií na jejich CDS trhu. Uve-
dené výsledky jsou v souladu s faktem, že averze zahraničních 
investorů v období finanční krize byla patrná zejména ve střed-
ní a východní Evropě, která se projevila v dominanci CDS trhu 
v tomto období.

Vůdčí postavení CDS trhu v případě ČR je možné vysvětlit po-
mocí několika faktorů. První faktor, který lze víceméně zobecnit 
pro jakoukoliv zemi, spadá do kategorie agregátních rizik. Cena 
dluhopisů je ovlivňována úrokovým, defaultním a likviditním 
rizikem, zatímco CDS spread je ovlivňován převážně default-
ním rizikem emitenta dluhopisu a kreditním rizikem protistrany 
kontraktu. A právě tržní likvidita, resp. efekty „útěk k likviditě 
či kvalitě“, může způsobovat zvýšený zájem o vládní dluhopisy, 
pokles jejich výnosů a rizikové prémie, přestože podle funda-
mentů zůstává defaultní riziko vlád neměnné. V případě po-
klesu tržní likvidity je tomu naopak. Tržní likviditě nepřispívá 
ani fakt, že značná část vládních dluhů je držena do splatnosti 
a na sekundární trhy fakticky nevstupují. 

Druhým možným faktorem, který patří spíše mezi rizika podle 
země určení, je velikost trhů a typ jejich účastníků. S rostoucím 
objemem vládního dluhu určité země roste svrchovaná riziková 
prémie a měla by se zvyšovat motivace držitelů dluhů se proti 
tomuto riziku zajistit. Na druhé straně, pokud vládní dluh drží 
převážně domácí subjekty (tzv. home bias effect), u nichž je 
motivace se zajistit nižší, dá se předpokládat, že jsou CDS pré-
mie tvořeny převážně zahraničními subjekty. Relativně vysoký 
podíl vládních dluhopisů v držení zahraničních investorů má 
AT a ve srovnání s ČR je patrný rozdílný vývoj v zájmu o po-
jistky na rakouský dluh (Graf III.4 Box). Zatímco u ČR došlo 
k relativně významnému poklesu čistého objemu CDS pojistek 
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Čistý objem CDS pojistek versus držba vládních dluhopisů  
zahraničními investory 
(v %; osa x: podíl vládních dluhopisů dané země držený zahraničními investory; 
osa y: čistý objem pojistek na celkovém vládním dluhu)

Pramen:  DTCC, Eurostat, EIU
Pozn:   Čistý objem pojistek znamená čistý objem teoreticky vyplacených 

pojistek (net notional) na svrchovaný dluh příslušné země. Vzhledem 
k nedostupnosti aktuálních dat o držbě dluhu zahraničními investory 
je pro 31/12/2010 a 06/04/2012 shodně použita hodnota za rok 
2010, s výjimkou ČR (4Q 2011). Pro Řecko a Německo daný údaj není 
dostupný.
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Vývoj kreditní prémie na svrchovaných CDS trzích  
analyzovaných zemí
(osa x: svrchovaný CDS spread v b.b.; osa y: čistý objem pojistek na celkovém 
vládním dluhu v %)

Pramen:  Bloomberg LP, DTCC, EIU, výpočty ČNB
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na celkovém vládním dluhu ve srovnání s počátkem globální 
krize, tato hodnota se v případě AT s nástupem dluhové krize 
nejdříve zvýšila. Zvýšený zájem o pojistky s nástupem dluhové 
krize je patrný také u IT a BE. Pro DE nebyl dostupný údaj o po-
dílu dluhu v držení zahraničních subjektů, nicméně je možné 
pozorovat (Graf III.5 Box), že pouze této zemi s růstem CDS 
spreadů vzrostl také zájem o pojistky. To může naznačovat zvy-
šující se podíl německého dluhu v držení zahraničních subjektů.

S typem účastníků na trzích souvisí rovněž další faktor ovlivňující 
rozdíl ve vývoji prémií, a to riziko nákazy. Zkušenost z krize 
ukázala, že svrchovaný CDS trh na český vládní dluh reaguje 
na negativní tržní události v zahraničí rychleji a výrazněji než 
trh státních dluhopisů. To je dáno jednak jeho relativně malou 
velikostí (Graf III.4 Box a Graf III.5 Box) a jednak vyšší citlivostí 
zahraničních subjektů na nejistotu ohledně globálního vývoje 
a neochotě detailněji rozlišovat mezi jednotlivými zeměmi. Ne-
gativní tržní šok se tak může přenášet mezi zeměmi poměrně 
rychle a bez fundamentálních příčin.

3 trHY aKtiv
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3.2  VÝVOJ NA TRHU NEMOVITOSTÍ 

V oblasti rezidenčních nemovitostí v roce 2011 pokračoval pokles cen 
bytů, i když mírnějšími tempy než v minulosti. Pokles cen byl kom-
binován s poklesem počtu nemovitostních transakcí a dalším zhor-
šením postupu prodejů nových bytů z rezidenčních developerských 
projektů. To se projevilo v nárůstu podílu úvěrů v selhání v sektoru 
developerů. Souběžně však docházelo ke zrychlování růstu hypoteč-
ních úvěrů, což může být indikací začínajícího oživení na trhu. Vyhod-
nocení situace na trhu nemovitostí pomocí jednoduchých ukazatelů 
jejich udržitelnosti ukazuje na mírně podhodnocené ceny, což je však 
spíše projevem vzadhledícnosti těchto ukazatelů. Do budoucna tak lze 
nadále předpokládat vzhledem k očekávanému vývoji reálné ekono-
miky stagnaci, resp. mírné poklesy cen bytů. Rizika směrem dolů jsou 
dána především možností nucených prodejů bytů a možnosti zhoršení 
příjmové situace domácností. V oblasti komerčních nemovitostí došlo 
k výraznému oživení investiční poptávky, poklesu měr neobsazenosti 
a k obnovení nové nabídky. Zůstává otázkou, zda toto oživení nemůže 
vést k přehřátí trhu.

Ceny nemovitostí v roce 2011 již třetím rokem klesaly
Po výrazném poklesu cen nemovitostí v letech 2009–2010 byl rok 
2011 již třetím rokem, ve kterém došlo k poklesu realizačních cen 
většiny typů nemovitostí (Graf III.18). Klesaly především realizační ceny 
bytů (na konci roku o 1,2 %), které jsou vůči svým maximům z konce 
roku 2008 nižší o cca 20 %. Mírně poklesly také ceny pozemků (me-
ziročně o -0,5 %, od maxima o -1,3 %). V porovnání s předchozími 
lety byl však pokles cen mírnější, ceny rodinných domů pak dokonce 
již rostly (ke konci pololetí 2011 meziročně o 2 %, vůči maximu nižší 
o cca -2,3 %). V souhrnu se tak potvrdilo riziko směrem dolů, které 
předpokládala loňská ZFS 2010/2011. 

U cen bytů, jejichž dynamika cen je nejvýraznější, u kterých je jejich 
index zřejmě nejreprezentativnější43 a pro které existuje více alterna-
tivních zdrojů cen, docházelo v roce 2011 k zmírňování tempa mezi-
ročních poklesů realizačních cen44 (Graf III.19). Naopak poklesy nabíd-
kových cen se po většinu roku prohlubovaly, takže rozdíl mezi oběma 
typy cen se snižoval. V rámci regionálního vývoje byl pokles cen nemo-
vitostí v roce 2011 v Praze vyšší než ve zbytku ČR. Vzhledem k roli Pra-
hy jako cenového vůdce v cenách bytů by toto mohlo znamenat signál 
pro nižší ceny v ostatních regionech v nejbližší budoucnosti.45 Na dru-
hou stranu však na začátku roku 2012 došlo k překvapivému nárůstu 

43 Byty jsou v porovnání s ostatními typy nemovitostí relativně homogenní, takže je pro ně 
konstrukce indexu (například v porovnání s rodinnými domy) jednodušší. Index cen pozemků 
je zatížen faktem, že přibližně 85 % transakcí s pozemky je součástí prodeje komplexní 
nemovitosti, kde může docházet k daňové optimalizaci a pokřivení cen. Index cen bytových 
domů je pak zatížen relativně malým počtem transakcí (oproti ostatním typům nemovitostí 
cca 18krát nižší).

44 Od minulého roku ČSÚ publikuje dva typy dat o realizačních cenách nemovitostí – jednak 
tradiční realizační ceny nemovitostí založené na datech z katastru nemovitostí, jednak nově 
data z šetření ČSÚ v realitních kancelářích. Podrobněji viz slovníček pojmů této Zprávy.

45 Vyšší pokles však může být dán částečně efektem základny, když v roce 2009 poklesly ceny 
bytů mimo Prahu výrazněji než v Praze.
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Ceny bytů dle ČSÚ – realizační a nabídkové ceny
(meziroční indexy)
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Graf III.20

Ceny nemovitostí v mezinárodním srovnání –  rozvinuté země
(v reálném vyjádření; absolutní index; průměr 2005 =100)

Pramen:  BIS, S&P (US), Nation Wide (UK), národní statistické úřady
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Ceny nemovitostí – realizační ceny
(absolutní index; 1Q 1999 = 100)

Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB
Pozn.:  Data za 2011/2012 předběžné údaje, resp. dopočet z nabídkových cen.



54

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

nabídkových cen v Praze (mezičtvrtletně o 3,8 %). Tento nárůst zřejmě 
souvisí s nárůstem DPH na nemovitosti k 1. 1. 2012 (z 10 na 14 %), 
a bude tak asi jednorázový. Může se však jednat i o určitý náznak sta-
bilizace na trhu bytů.

Vývoj cen nemovitostí v zahraničí je diferencovaný
Vývoj cen nemovitostí v ČR odpovídal vývoji cen v zahraničí, kde v mno-
hých zemích pokračovaly reálné poklesy nemovitostního trhu větši-
nou mírnějšími tempy než v době eskalace finanční krize (Grafy III.20 
a III.21). V zemích, kde se k důsledkům finanční krize přidaly také dů-
sledky krize dluhové, se poklesy cen zvyšovaly (reálný pokles cen za rok 
2011 v Irsku o 17,8 %, ve Španělsku o 9 % a v Řecku o 6,3 %). V ně-
kterých zemích s umírněnými nárůsty cen v předcházející dekádě se 
ceny nemovitostí začaly zvyšovat (Rakousko o 3 %, Německo o 2,8 %, 
Švýcarsko o 6,3 %). Zatímco bezprostředně po propuknutí finanční 
krize byl vývoj cen nemovitostí vcelku očekávatelný, když docházelo 
k větším poklesům cen hlavně u těch zemí, které v předchozích letech 
zaznamenaly nejrychlejší zvyšování cen, v posledních dvou letech je 
tento vývoj dosti diferencovaný. Proto je obtížné předvídat, u kterých 
zemí se mohou objevit problémy s nadhodnocením cen nemovitostí.46 
K tomu může dojít jak u zemí, ve kterých poklesy cen v posledních le-
tech nezkorigovaly plně svůj předkrizový rychlý nárůst (např. Francie či 
Švédsko), ale i v zemích, kde byl v jednotlivých letech růst cen relativně 
mírný, ale ve kterých ceny postupně vystoupaly na relativně vysoké 
úrovně (Rakousko, Belgie, Itálie). Z hlediska českého finančního sek-
toru a z hlediska možné přeshraniční nákazy je přitom varující, že se 
možnost nadhodnocení cen zmiňuje u zemí mateřských bank českých 
hlavních finančních institucí (Rakousko, Belgie a Francie).

V rámci skupiny rozvíjejících se zemí EU vykazovala většina zemí v po-
sledním roce podobný vývoj cen nemovitostí jako v ČR s tím, že u nich 
byl reálný pokles cen o něco výraznější než v ČR (v Polsku meziroč-
ně o -10 %, v Bulharsku o -8,7 %, na Slovensku -6,8 % v Maďarsku 
o -4,9 % oproti -3,5 % pro ČR). V pobaltských zemích, které v době 
finanční krize zaznamenaly nejvýraznější poklesy cen až na polovinu 
jejich maximální hodnoty, se tyto ceny naopak stabilizovaly a v Eston-
sku dokonce vzrostly o 8,4 %. 

Ukazatele udržitelnosti cen nemovitostí se zlepšovaly
Ukazatele udržitelnosti cen nemovitostí se v roce 2011 dále zlepšovaly 
především ve vleku výše uvedeného poklesu cen. Souhrnně tyto uka-
zatele naznačují spíše mírné podhodnocení cen nemovitostí. Ukazatel 
podílu cen nemovitostí a mezd se v průběhu roku snížil za celou ČR 
o 3,3 %, od svého vrcholu z poloviny roku 2008 již klesl o 27,9 % 
(Graf III.22). Ve většině regionů je přitom hodnota tohoto indikátoru 
níže nebo velmi blízko úrovně z druhé poloviny roku 2005, tedy obdo-
bí před posledním výrazným cenovým nárůstem.

46 Diskuze viz také Globální ekonomický výhled – duben 2012, ČNB.
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Graf III.21

Ceny nemovitostí v mezinárodním srovnání – vybrané země EU 
(v reálném vyjádření; absolutní index; průměr 2005 =100)

Pramen:  BIS, národní statistické úřady a centrální banky
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Ukazatel podílu ceny bytu a mzdy
(Price-to-income; podíl ceny bytu 68 m2 a klouzavého součtu mzdy za jeden rok)

Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB
Pozn.:  Data za 2011 předběžné údaje, resp. dopočet z nabídkových cen.
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Výnosy z pronájmu bytu
(průměry za období v %; 2003–2006 roční data, dále čtvrtletní)

Pramen:  IRI, ČNB
Pozn.:   Porovnání s výnosy desetiletého vládního dluhopisu a sazeb úvěrů 

na bydlení.



55

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

Ukazatel výnosu z pronájmu bytu (Graf III.23) se ve všech sledovaných 
regionech meziročně zvýšil (v průměru o 0,2 p.b.). Vzhledem k sou-
běžnému poklesu výnosů alternativních aktiv (pokles výnosů desetile-
tých státních dluhopisů o 0,8 p.b.) a k poklesu úroků úvěrů na bydlení 
o 0,6 p.b. se výnosy z pronájmu bytu dostaly ve všech regionech nad 
úroveň obou těchto úrokových sazeb. To na jednu stranu implikuje 
nízké tlaky na další pokles cen bytů, na stranu druhou to však otevírá 
možnost spekulativních nákupů nemovitostí financovaných hypoteč-
ními úvěry, které vykazují rekordně nízké úrokové sazby. V souvislosti 
s poměrně rychlým růstem nových úvěrů na bydlení (část 5.1) přitom 
nelze vyloučit, že tyto nákupy probíhaly částečně již v průběhu roku 
2012. I když jsou negativní dopady masových spekulativních nákupů 
nemovitostí v období klesajících cen obecně nižší než v době jejich 
rychlého růstu, přesto existuje riziko vzniku nemovitostní bubliny ze-
zdola (zachování stabilních cen nemovitostí při snížení jejich funda-
mentální hodnoty v souvislosti s nepříznivým ekonomickým vývojem). 
Do výnosu z nájemného i do cen se v budoucnu může promítnout 
probíhající deregulace nájemného47 v kombinaci s možností nárůstu 
nabídky bytů v důsledku této deregulace a s nepříliš dobrou finanční 
situací mnohých domácností (viz část 2.3).

Vývoj cen nemovitostí byl v roce 2012 podobně jako v předchozích 
letech ovlivňován především vývojem na trhu práce. Zde sice v roce 
2012 poklesla míra registrované nezaměstnanosti o cca 0,7 p.b. a na-
rostl počet volných pracovních míst o 17 %, na druhou stranu však cel-
ková příjmová situace domácností byla nepříznivá, když reálné mzdy 
rostly rekordně nízkými tempy a reálné disponibilní příjmy klesaly 
(viz v část 2.3). V rámci demografických determinant cen nemovitostí 
dále poklesl přirozený přírůstek obyvatelstva (meziročně o 82,3 %), 
který se blíží nulovým hodnotám. Přírůstek obyvatelstva stěhováním 
sice mírně narostl (o 7,9 %), zůstává však velmi nízký (druhý nejnižší 
přírůstek od roku 2002), navíc je tento nárůst tažen snížením počtu 
vystěhovalých osob a počet přistěhovalých se dále snižoval a je nejnižší 
od roku 2001. Přes uvedené vysvětlení poklesu cen nemovitostí v le-
tech 2009–2011 pomocí zhoršování jejich determinant však zůstává 
část tohoto poklesu nevysvětlena, což zřejmě souvisí s negativními vý-
hledy domácností, které jsou datově obtížně zachytitelné. Tento fakt 
se pak projevil ve „statistickém“ podhodnocení cen nemovitostí dle 
většiny uvažovaných metod (vedle mezer z Grafu III.24 jde také o výše 
diskutované ukazatele udržitelnosti cen nemovitostí). Rozsah tohoto 
podhodnocení byl však relativně mírný navíc se ke konci roku snižoval. 
Pro příští období je tak v Základním scénáři vzhledem k očekávanému 
makroekonomickému vývoji a vzhledem ke zhoršování finanční situace 
domácností nadále předpokládána spíše stagnace, resp. mírné poklesy 
cen bytů s tím, že by tyto ceny mohly začít růst ve druhé polovině roku 

47 Od 1. ledna 2011 byla u zhruba 400 tis. bytů zrušena stávající regulace a nájemné v nich by 
mělo být určováno smluvně. U zbývajících cca 300 tis. bytů (byty v krajských městech bez 
Ústí n. L. a Ostravy a ve větších obcích středočeského kraje) bude stávající regulace probíhat 
až do 1. 1. 2013. Vzhledem k tomu, že se ale již nyní regulované nájemné pohybuje blízko 
tržního (podíl tržního a regulovaného nájemného je v Praze 1,04), byla většina deregulace do 
nájemného již promítnuta v roce 2012.
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Mezery cen bytů v ČR – odchylky skutečných cen od odhadu 
(v tis. Kč na m2; kladné hodnoty nadhodnocení, záporné podhodnocení)

Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB (WP 12/2009)
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Index cen nemovitostí podle jednotlivých scénářů
(4Q 2007 = 100)

Pramen: ČNB
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2013 (Graf III.25). Rizika tohoto scénáře jsou však značná, na straně 
nižšího růstu cen zůstávají rizikem vedle výše zmíněných dopadů de-
regulace nájemného a nepříznivého makroekonomického vývoje také 
nucené prodeje bytů předlužených domácností či developerských spo-
lečností, které mají problémy se splácením úvěrů. V rámci zátěžového 
scénáře Evropa v depresi, který reflektuje riziko výrazně negativního 
makroekonomického výhledu, je odhadován pokles cen nemovitostí 
až o 22 %. Na druhou stranu však není vyloučeno, že vznikají zárodky 
krátkodobé spekulativní bubliny související s výše uvedeným zvýšením 
výhodnosti spekulativních nákupů nemovitostí a částečně také s ná-
růstem DPH na nově dokončené byty. 

Klesá počet transakcí na nemovitostním trhu
S výše diskutovaným poklesem cen nemovitostí souvisel i pokles počtu 
transakcí na nemovitostní trhu, který byl dán jak nižší poptávkou ze 
strany domácností, tak nižší nabídkou nových bytů (Graf III.26). Po-
měrně rychle klesal jak počet vkladů vlastnických práv k domům a by-
tům48, tak i počet nově dokončených bytů (ten s určitým zpožděním 
reagoval na dřívější propad počtu zahájených bytů). Na druhou stra-
nu však došlo k oživení na hypotečním trhu, kde rostl počet hypoték 
(Graf III.26) a mírně i výše průměrné hypotéky. Toto oživení bylo dáno 
z významné části substitucí hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního 
spoření49, nárůstem podílu refinancování na nových hypotékách (viz 
část 2.3) a také jednorázovým oživením poptávky po nových bytech 
v souvislosti s nárůstem DPH. Vzhledem k tomu, že změny počtu hy-
potečních úvěrů v minulosti předcházely změnám počtu transakcí, je 
však možné toto vnímat jako náznak stabilizace na trhu bytů.

Přetrvávají výrazná rizika spojená s rezidenčními developerskými 
projekty
Pokles aktivity na trhu nemovitostí se v roce 2011 negativně projevil 
i na postupu prodejů rezidenčních developerských projektů, kde do-
chází k dalšímu oddalování prodejů nových bytů (Graf III.27). Zatímco 
před vypuknutím finanční krize bylo u typického projektu před jeho do-
končením prodáno téměř 95 % všech bytů, v roce 2011 tento ukaza-
tel poklesl na 54 %.50 Tento vývoj přitom zvyšuje nároky na potřebu 
financování developerských projektů, snižuje jejich ziskovost a schop-
nost splácet přijaté úvěry. Oddálení prodejů nových bytů z rezidenč-
ních developerských projektů může být mimo jiné také projevem nízké 
transparentnosti developerských společností, kdy domácnosti oddále-
ním nákupu reagují na zvýšené úvěrové riziko, které by jinak musely 
nést. Zároveň je však patrná výrazná diferenciace v úspěšnosti jednot-
livých projektů, kdy zákazníci více rozlišují projekty podle kvality i ceny.  

48 Celkový počet vkladů vlastnických práv nicméně na přelomu roku 2011/2012 mírně narostl 
z 402,6 tis. transakcí na 411,2. 

49 Vzhledem k významnému poklesu úrokových sazeb nových hypotečních úvěrů a vzhledem 
k relativní rigidním úrokovým sazbám úvěrů ze stavebního spoření jsou v současnosti 
hypoteční úvěry relativně výhodnější.

50 Metodologie odhadu postupu prodeje typického developerského projektu viz tematický 
článek „Analýza postupu prodeje rezidenčních developerských projektů“ ze ZFS 2010/2011.
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Graf III.26

Počty transakcí na nemovitostním trhu
(v tis. transakcí; klouzavé součty za poslední rok)

Pramen:  ČSÚ, ČÚKZ, FINCENTRUM HYPOINDEX
Pozn.:  Vklady vlastnického práva pouze k budovám a jednotkám (bytům).
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Graf III.27

Odhad postupu prodejů rezidenčních developerských prodejů

Pramen:  ČVUT, výpočty ČNB
Pozn.:   Odhady S-křivek (kumulované normální rozdělení) s minimální odchylkou 

od jednotlivých projektů (viz Hlaváček, Prostějovská, Komárek, 2011).
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Zhoršování postupu prodejů je také v souladu s nárůstem počtu nepro-
daných již dokončených bytů v roce 2011 o cca 4,3 % (údaje společ-
nosti Trigema). Ve druhé polovině roku 2011 nicméně došlo k ožive-
ní poptávky po rezidenčních developerských projektech, když v Praze 
narostl počet prodaných bytů meziročně o 30 % (údaje společnosti 
Ekospol za developerské projekty s více než 50 byty). Toto oživení souvi-
selo jednak s již zmíněným jednorázovým nárůstem DPH z 10 na 14 % 
na počátku roku 2012, jednak se snížením cen bytů v developerských 
projektech, ke kterému došlo oproti starším bytům s určitým zpožděním 
(viz řada realizačních cen nových bytů v Grafu III.19). 

Výše uvedené prodloužení doby prodejů bytů z developerských pro-
jektů a pokles cen bytů se projevily v poměrně rychlém nárůstu podílu 
nesplácených úvěrů těchto společností. Ten se v průběhu roku 2011 
a prvního čtvrtletí 2012 zvýšil o 1,4 p.b. navzdory poklesu nespláce-
ných úvěrů v celém sektoru nefinančních podniků o -0,7 p.b. (údaj pro 
firmy podnikající v oblasti nemovitostí a developery v NACE 68 a 411; 
Graf III.28).51 Podíl nesplácených úvěrů se zde tak pohybuje o zhruba 
2,5 p.b. výše než u sektoru nefinančních podniků. Podíl nesplácených 
úvěrů pro skupinu vybraných developerů je ještě vyšší a pohybuje se 
i přes pokles v druhé polovině roku stále nad 12 %.

V sektoru komerčních nemovitostí došlo k oživení
V sektoru komerčních nemovitostí došlo v roce 2011 po předchozích 
propadech k výraznému oživení investiční aktivity (Graf III.29). Cel-
ková úroveň investic do komerčních nemovitostí dosáhla v roce 2011 
cca 2,07 mld. EUR, tedy zhruba 2,6násobek hodnoty z roku 2010. 
Nejaktivnějším segmentem trhu byl sektor maloobchodních investic 
(cca 50 % objemu investic). K oživení došlo rovněž u poptávky po ko-
merčních nemovitostech (objem pronájmů). Např. u kancelářských 
nemovitostí narostla hrubá poptávka meziročně o 52 %, dále poklesl 
podíl renegociací na hrubé poptávce z 42 % v roce 2010 na 29,7 %52, 
takže čistá poptávka rostla ještě rychleji. Míra neobsazenosti v roce 
2011 u kanceláří meziročně poklesla o 1,2 p.b. na 12 % (Graf III.30). 
Obdobně klesala míra neobsazenosti i u průmyslových a logistických 
prostor na 6,7 % (od rekordně vysokého 2. čtvrtletí 2009 pokles 
o 12 p.b.) či u maloobchodu na 5,0 % (z 6,4 % v roce 2009). Po-
kračovalo obnovení nové nabídky především u kancelářských budov, 
jejichž celková plocha narostla meziročně o 3,8 % a u logistických 
ploch (nárůst plochy o 8,6 %). Oživení poptávky se projevilo také v ná-
růstu cen a souvisejícím meziročním poklesu výnosů komerčních ne-
movitostí (pro většinu typů komerčních nemovitostí o cca 0,25 p.b.).  

51 Podíl úvěrů v selhání pro developery je v Grafu III.28 počítán dvěma způsoby, pro oba je 
zdrojem dat Centrální registr úvěrů ČNB. Jednak se jedná o vybrané nejvýznamnější 
developery včetně jejich příbuzných firem (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. 

52 Údaje z Jones Lang La Salle.
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Graf III.29

Plánovaná nabídka a realizovaná poptávka na trhu 
komerčních nemovitostí 
(2006 = 100)

Pramen:  Jones Lang LaSalle
Pozn.:   Nabídka logistických nemovitostí, nákupních center a kanceláří počítána 

z nové nabídky v m2, realizované investice z údajů v EUR.
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Graf III.28

Podíly úvěrů v selhání v sektoru developerů
(v %; pro ceny bytů meziroční růst)

Pramen:  ČSÚ, ČNB
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Pokles výnosu alternativních aktiv byl však ještě výraznější, což opět 
otvírá prostor pro spekulativní nákupy nemovitostí. Je otázkou, zda 
oživení investiční aktivity tažené především zahraničními subjekty 
a související nárůst nové nabídky nemůže být projevem honby za vý-
nosem („search for yield“) bez vazby na situaci domácí ekonomiky. 
Takový vývoj by mohl vést k přehřátí trhu a k nárůstu míry neobsaze-
nosti, k čemuž již částečně došlo v prvním čtvrtletí 2012 (Graf III.30).
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Graf III.30

Celková plocha a míry neobsazenosti
(neobsazenost v %; plocha v tis. m2 na pravé ose; 2003–2009 roční data,  
dále čtvrtletní)

Pramen:  Jones Lang LaSalle, Prague Research Forum


	3 TRHY AKTIV
	3.1 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH
	BOX 3: MIMOŘÁDNÉ DODÁVACÍ REPO OPERACE
	BOX 4: ANALÝZA SVRCHOVANÝCH CDS A JEJICH VZTAH K TRHU VLÁDNÍCH DLUHOPISŮ V ČR

	3.2 VÝVOJ NA TRHU NEMOVITOSTÍ




