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3 TRHY AKTIV 

3.1 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH 

Světové finanční trhy jsou výrazně ovlivněny podpůrnými politikami cen-
trálních bank, které kombinují velmi nízké měnověpolitické sazby s apli-
kací různých nekonvenčních opatření. Nicméně jejich dlouhotrvající půso-
bení může vytvářet zdroje systémového rizika a posilovat nejistotu na 
finančních trzích. Nepříznivý vývoj ekonomické výkonnosti vzbuzuje 
v eurozóně obavy ohledně finanční stability bankovního sektoru 
a ve spojení s vysokou úrovní veřejných dluhů řady zemí vede 
k přetrvávající nejistotě ohledně přenosu rizik mezi bankovním a vládním 
sektorem. Poptávka po bezpečných aktivech tlačí při jejich nedostatečné 
nabídce na pokles výnosů, a to místy až do záporných hodnot. Nízké 
výnosy v kombinaci s dostatkem likvidity pak vedou investory k hledání 
vyššího výnosu, což se promítá do výrazného růstu akciových indexů 
a zájmu o kvalitní státní a korporátní dluhopisy. Poptávka po bezpečných 
aktivech a hledání vyšších výnosů se projevuje také na trhu českých vlád-
ních dluhopisů a v jejich výnosech.  

Měnověpolitické sazby na historických minimech… 
I v první polovině roku 2013 zůstávají klíčové finanční trhy nadále pod 
vlivem politik centrálních bank G4.1 Přetrvávající past likvidity 
a segmentace některých finančních trhů přiměla tyto centrální banky 
k dalšímu snižování měnověpolitických úrokových sazeb, které se tak již 
pohybují na historicky nízkých úrovních blízko nuly.2 Dosažení nulové 
hranice měnověpolitických sazeb v podmínkách, kdy dochází opakovaně 
k napětí na dluhopisových trzích vyspělých zemí s vyššími vládními dluhy 
a zároveň přetrvává vysoká nezaměstnanost související s vleklou recesí, si 
postupně vyžádalo zavedení nekonvenčních měnových opatření. Tato 
opatření, ať již v podobě dodávání delší likvidity či kvantitativního nebo 
cíleného uvolňování (část 2.1), měla značně pozitivní vliv na krátkodobá 
rizika finanční stability. Došlo ke zklidnění situace na klíčových trzích 
a celková riziková averze se snížila (Graf III.1). Také měnověpolitické sazby 
ČNB se v reakci na slabou domácí poptávku, nepříznivý hospodářský vývoj 
a fiskální konsolidaci (kap. 2) nachází na historických minimech, kdy 
dvoutýdenní repo sazba zůstává od listopadu 2012 na úrovni „technické 
nuly“ 0,05 % (Graf III.2).  

… vedou k dalšímu poklesu aktivity na peněžních trzích… 
Poskytování levné i dlouhodobé likvidity prováděné formou nabídkového 
řízení s plným přidělením bylo zavedeno především v reakci na zamrznutí 
mezibankovních peněžních trhů. V důsledku likviditní krize se zvýšilo 
riziko protistrany a došlo k významnému nárůstu kreditní prémie na svě-

 
 
 
1  Označení G4 zahrnuje Bank of England (BoE), Bank of Japan (BoJ), European Central Bank 

(ECB) a Federal Reserve System (Fed). 
2  Od ledna 2009 drží FED měnověpolitickou sazbu v rozpětí 0–0,25 %, BOE od března 2009 

na úrovni 0,50 %, BoJ drží dlouhodobě svou hlavní sazbu na úrovni 0–0,1 % a ECB ji sníži-
la v květnu 2013 na 0,50 %. 

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 

10letého vládního dluhopisu a tříměsíčního PRIBORu. Globální index volatility 
je součet historické volatility S&P500, DJ Stoxx50, kurzů USD/EUR a YEN/USD, 
10letých vládních dluhopisů DE a USA. Nárůst indexu pro ČR na konci roku 
2012 je způsoben poklesem 3M PRIBOR v návaznosti na změny MP sazeb ČNB. 
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GRAF III.3 

Kreditní prémie na mezibankovním trhu 
(v %) 

 
Pramen: Thomson Reuters, výpočty ČNB 
Pozn.: Rozdíl mezi tříměsíční sazbou a tříměsíční OIS příslušné měny. Současná nízká 

aktivita na mezibankovním trhu se promítá v nižší likviditě. 
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GRAF III.2 

Měnověpolitická sazba a tržní sazby v ČR 
(v %) 

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

ho vládního dluhopisu. 
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tových trzích, což se projevilo poklesem tržní aktivity. Potřeba stabilizace 
peněžních trhů si vyžádala prodloužení poskytování likvidity ze strany 
centrálních bank. Tato mimořádná likvidita částečně nahrazuje funkci 
peněžního trhu a centrální banky se tak nyní nachází v daleko významněj-
ší roli při redistribuci finančních zdrojů bank než dříve. ECB zavedením 
tříletých repo operací s plným přidělením likvidity (LTRO) poměrně vý-
znamně snížila napětí na mezibankovním trhu v eurozóně (Graf III.3).3 
Avšak ani kombinace vysokého agregátního přebytku eurové likvidity 
a velmi nízké tržní úrokové míry doposud nevedla k poklesu fragmentace 
na eurovém peněžním trhu. Vzhledem k délce trvání zavedených opatření 
na něm došlo spíše ke snížení aktivity (Graf III.4).4 Přetrvávající závislost 
některých bank na dodávané mimořádné likviditě tak naznačuje, že doda-
tečné riziko protistrany je zřejmě stále vysoké. Navíc plochá výnosová 
křivka snižuje tržní příležitosti (Graf III.6). Nižší aktivita a zvýšená preferen-
ce zajištěných obchodů oproti nezajištěným může být rovněž reakcí na 
požadované přísnější regulatorní požadavky, které pravděpodobně pove-
dou k redukci nabídky nezajištěného mezibankovního úvěrování.  

Na českém mezibankovním trhu nepanuje výraznější napětí, o čemž svěd-
čí nevyužívání mimořádné dodávací repo operace (Graf III.5). Význam 
českého peněžního trhu je navíc dlouhodobě ovlivněn širokou vkladovou 
základnou českých bank (kap. 4), která ve spojení s poměrně konzerva-
tivními obchodními modely snižuje jejich závislost na tržním financování. 
Na rozdíl od většiny evropských trhů, kde lze pozorovat zvyšující se prefe-
renci zajištěných obchodů a domácích protistran, na českém meziban-
kovním trhu stále dominují nezajištěné operace, přičemž s poklesem ob-
chodování na domácím trhu postupně převládají operace s nerezidenty 
(Graf III.4). Splatnostní profil dokládá na nezajištěném trhu dominanci 
transakcí overnight, resp. do 1 týdne, zatímco na zajištěném převažují 
obchody splatné do jednoho měsíce.5 Vzhledem ke snížení dvoutýdenní 
repo sazby na úroveň diskontní sazby začaly české banky pro uložení 
přebytečné likvidity využívat ve větší míře depozitní facilitu.6 Zároveň po-
kračuje mírný trend nárůstu oběživa, který je srovnatelný s obdobím před 
finanční krizí a který dokumentuje vliv úrokových sazeb na poptávku po 
penězích (Graf III.5). 

Z perspektivy peněžního trhu byla zavedením nekonvenčních opatření na 
dodání likvidity krátkodobá rizika finanční stability výrazně snížena, 
nicméně střednědobá rizika přetrvávají. Nekonvenční aktivity centrálních 
bank na dodání likvidity mohou aktuálně zakrývat některé dysfunkce 
peněžního trhu a zkreslovat reálnou výši likviditního rizika či protistrany. 
Jsou-li zavedená opatření aktivní po delší dobu, mohou si na ně finanční 
instituce vytvořit určitou závislost.  

 
 
 
3  Bankám byla nabídnuta v první polovině roku 2013 možnost předčasného splacení, kterou 

částečně využily a ve dvou termínech splatily část těchto půjček.  
4  Euro money market survey, ECB, září 2012. 
5  Více informací na http://www.cnb.cz/cs/financni trhy/penezni trh. 
6  Podobnou zkušenost s preferencí ukládání přebytečné likvidity do depozitní facility má 

rovněž ECB (FSR, prosinec 2012). 

GRAF III.5 

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

 
Pramen: ČNB 
Pozn.: Sterilizace zahrnuje stahovací repo operace i depozitní facilitu ČNB.  
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GRAF III.6 

Pohyb vládních výnosových křivek ve vybraných ekonomikách 
(osa x: roky; osa y: %) 

 
Pramen: Thomson Reuters, Bloomberg LP 
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GRAF III.4 

Operace na nezajištěném mezibankovním trhu 
(průměrné denní obraty, 2007 = 100) 

 

 
Pramen: ČNB, ECB, výpočty ČNB 
Pozn.: O/N jako overnight, 1M měsíční, 3M tříměsíční, 12M roční. Informace k EU se 

vztahují k září daného roku. V případě ČR k říjnu (resp. k lednu v případě roku 
2013). 
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… a spolu s nekonvenčními nástroji ke zploštění výnosových 
křivek… 
Pokles dlouhodobých úrokových sazeb způsobený realizovanými či zamýš-
lenými nákupy státních dluhopisů ze strany některých centrálních bank 
(G4), útěkem ke kvalitě a předpokládaným setrváním měnověpolitických 
úrokových sazeb na velmi nízkých úrovních se projevily snížením úrovně 
a sklonu vládních výnosových křivek některých zemí (Graf III.6). Plošší 
výnosová křivka je patrná rovněž v případě českých státních dluhopisů, 
přestože ČNB cílené nákupy státních dluhopisů na sekundárním trhu 
neprovádí. Tento stav souvisí především s očekáváním velmi nízkých úro-
kových sazeb i v budoucnosti, ale také s výraznou poptávkou po českých 
státních dluhopisech ze strany investorů. Nízké dlouhodobé sazby na 
jedné straně působí pozitivně, neboť snižují náklady financování vládního 
dluhu a nepřímo i kreditní riziko úvěrových portfolií bank. Zároveň se 
trvale rostoucí ceny vládních dluhopisů promítají do vyšší ziskovosti věřite-
lů vlády, kteří dluhopisy ve svých portfoliích tržně přeceňují. Nicméně 
poměrně dlouhé období nízké a ploché výnosové křivky přináší dodatečná 
rizika. Sektor životního pojištění je v takovém prostředí vystaven nesoula-
du mezi aktivní a pasivní stranou bilance, neboť zatímco výnosy z investic 
neustále klesají, garantované míry zhodnocení se mění jen velmi pomalu. 
Prostředí nízkých sazeb může motivovat k investicím do rizikovějších aktiv 
či k vyšší finanční páce (kap. 4). 

… což za pomoci dalších politických závazků zlevnilo financování 
vlád  
Po rozhodnutí o detailech restrukturalizace řeckého dluhu v březnu 2012 
se pozornost trhů přenesla na ostatní státy Evropy. A to jak na země, 
které již dosáhly vyššího vládního zadlužení (např. Belgie a Itálie), tak také 
na země, jejichž veřejné finance se dostaly pod tlak z důvodu nárůstu 
podmíněných závazků pramenících ze slabého bankovního sektoru (Irsko, 
Kypr, Slovinsko či Španělsko, Graf III.7). Obavy trhů ohledně dluhové 
udržitelnosti se promítly do rizikových prémií některých zemí. Kreditní 
prémie zejména jižního křídla Evropy dosáhly značně vysokých úrovní, kdy 
v červenci 2012 v případě Španělska dosáhl výnosový spread oproti ně-
meckým vládním dluhopisům až 719 b.b. a v případě Itálie 599 b.b. Vý-
razný a skokový nárůst rizikových prémií svrchovaného dluhu se promítá 
do vyšších nákladů na jeho obsluhu. Pokud se investoři z důvodu již vyso-
kého vládního zadlužení obávají vyššího rizika selhání daného vládního 
sektoru, požadují vyšší rizikové prémie, resp. vyšší výnos. Tím však dále 
rostou náklady na obsluhu dluhu, což vládnímu sektoru způsobuje větší 
potíže s financováním a obávané riziko selhání se tak zvyšuje. Obavy in-
vestorů se stanou sebenaplňujícími a zvyšuje se tzv. riziko vícenásobných 
rovnováh. Navíc růst svrchovaného rizika zpětně ovlivňuje také stabilitu 
finančních institucí. Jednak přímo prostřednictvím ztrát z držených stát-
ních dluhopisů a růstu nákladů financování, ale také nepřímo skrze změ-

GRAF III.7 

Výnosy vládních dluhopisů vybraných zemí eurozóny 
(v %) 

 
Pramen: Bloomberg LP 
Pozn.: Pětileté generické vládní dluhopisy. 
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GRAF III.8 

Úvěrové riziko vládního a bankovního sektoru 
(v b.b.) 

 
Pramen: Bloomberg LP, výpočty ČNB 
Pozn.: Graf zobrazuje aritmetické průměry CDS na pětiletém seniorním dluhu vlád a 

největších bank příslušných zemí. 
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ny účetní hodnoty ostatních domácích aktiv. Mezi finančním a vládním 
sektorem se tak vytváří významný oboustranný vztah (Graf III.8).7  

Tento stav přiměl ECB k bezprecedentním opatřením,8 a to především 
k zavedení nového nástroje spočívajícího v neomezených, avšak podmí-
něných nákupech vládních dluhopisů na sekundárních trzích (Outright 
Monetary Transactions, OMT).9 Tento nástroj obdobně jako dříve operace 
LTRO vedl k výraznému poklesu svrchovaných rizikových prémií 
(Graf III.7). Určité riziko v souvislosti s tímto programem může nastat 
v situaci, kdy by program zklamal aktuálně vysoká tržní očekávání. 
K poklesu napětí přispělo později také spuštění Evropského stabilizačního 
mechanismu (ESM).10 Ten byl poprvé využit v prosinci 2012, kdy Španěl-
sko získalo 39 mld. EUR za účelem restrukturalizace bankovního sektoru. 

I přes pokles agregátního likviditního rizika, svrchované úvěrové 
riziko v eurozóně přetrvává… 
Likviditní riziko vládního sektoru výrazně kleslo, k čemuž nemálo přispěl 
i efekt „home bias“ (Graf III.9).11 Fundamentální faktory (výše dluhu, 
primární deficit, ekonomický výhled, splatnostní délka zdrojů či bilanční 
recese bankovního sektoru) budou nicméně i nadále převládat a snižovat 
efektivnost zavedených opatření. Vývoj na trzích vládních dluhopisů se 
bude odvíjet především od dodržení aktuálních závazků na úrovni eu-
rozóny (vznik bankovní unie) i na úrovni jednotlivých zemí (dodržení slí-
bené fiskální konsolidace). Od bankovní unie, která předpokládá jednot-
nou regulaci a dohled bankovního sektoru, společný systém pro 
ozdravení a restrukturalizaci bank a společný fond pojištění vkladů (viz 
Box 1 v kapitole 4), se očekává, že přispěje ke snížení rizika odlivu vkladů 
(Graf III.10) a výrazně zmírní obousměrnou vazbu mezi vládním 
a bankovním sektorem jednotlivých zemí (Graf III.9).12 Tato očekávání se 
však mohou ukázat neadektávně optimistickými (viz Box 2 v kapitole 5).  

… ačkoliv trhy neposuzují absolutní, ale relativní výši vládního 
dluhu 
Z vývoje výnosů vládních dluhopisů je patrné, že z pohledu udržitelnosti – 
tak jak ji vnímají a oceňují trhy – neexistuje bezpečný absolutní práh výše 
dluhu. Bezpečná úroveň dluhu je relativní a trhy do svrchované kreditní 
prémie promítají schopnost vlády dluh dlouhodobě obhospodařovat. 
Dominantní pozici mají fundamenty dané ekonomiky a odhady podmíně-
 
 
 
7  Viz článek Fiskální udržitelnost a finanční stabilita v této Zprávě. 
8  Trhy výrazně reagovaly již na samotné oznámení nového záchranného mechanismu 

v červenci 2012, kdy prezident ECB M. Draghi prohlásil „Within our mandate, the ECB is 
ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough“ 
(http://www.ecb.int/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html). 

9  Podmínkou pro spuštění a provádění nákupů dluhopisů v rámci OMT je účast emitujícího 
státu v programu ESM/EFSF a úspěšné plnění jeho podmínek. Nákupy se zaměří na vládní 
dluhopisy se splatností jeden až tři roky. 

10  ESM byl oproti původním plánům spuštěn až v září 2012 po ratifikaci Německým ústavním 
soudem. Pro podrobnější informace o ESM viz ZFS 2011/2012 a www.esm.europa.eu. 

11 Preference domácích vládních dluhopisů ze strany domácích finančních institucí zužuje 
vztah mezi vládním a finančním sektorem, čímž zvyšuje riziko morálního hazardu, které se 
projevuje v očekávání obou sektorů, že v případě potíží se budou moci spolehnout na po-
moc ze strany centrální banky. 

12  Viz http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1301.pdf. 

GRAF III.9 

Domácí vládní dluhopisy v aktivech MFI 
(31. 1. 2011 = 100) 

 
Pramen: ECB, výpočty ČNB 
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GRAF III.11 

Srovnání vládních dluhů a jejich výnosů pro vybrané 
ekonomiky v roce 2012 
(v %) 

 
Pramen: Bloomberg LP, výpočty ČNB 
Pozn.: Dluh je vyjádřen v poměru k HDP ke konci roku; průměrné výnosy zahrnují 

pětileté generické vládní dluhopisy. 
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GRAF III.10 

Změna zahraničních vkladů u bank ve vybraných zemích 
eurozóny 
(v %) 

 
Pramen: Centrální banky příslušných zemí, výpočty ČNB 
Pozn.: Meziroční změna k 09/2012 (resp. 08/2012 v případě Itálie a 06/2012 v případě 

Španělska). 
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ných závazků. Mezi důležité faktory však také patří: charakter věřitelské 
základny dluhu (zda se jedná o domácí či zahraniční subjekty, banky či 
institucionální investory), časová struktura splatnosti emitovaného dluhu 
a měna, ve které je dluh emitován. Nemalou roli hraje rovněž schopnost 
a možnost vlády ovlivňovat emisi peněz. Tyto skutečnosti se odráží 
i v požadavcích investorů, kteří například za držení italských či španěl-
ských dluhopisů požadují mnohem vyšší rizikovou prémii, než je tomu 
u britských či japonských dluhopisů, a to navzdory tomu, že španělský 
dluh dosahuje 85 % a italský 127 % HDP, zatímco dluh Velké Británie 
88 % a Japonska dokonce 214 % (Graf III.11).  

Uklidnění trhů je křehké s přetrvávající fragmentací…  
Fragmentace evropských trhů i přes uklidnění přetrvává (Graf III.7). Za 
možné důvody lze považovat jednak rozdíly ve vývoji reálné ekonomiky, 
ale také rozdíly v úvěrování podniků, které mohou být důsledkem poten-
ciálního nedostatku kapitálu i vyššího úvěrového rizika daného klesající 
ekonomickou aktivitou (viz část 2.1). K fragmentaci rovněž přispívá přetr-
vávající nejistota ohledně dostatečnosti úvěrové kapacity záchranných 
mechanismů EFSF/ESM a také chování investorů, kteří na jedné straně 
vyhledávají bezpečná aktiva a na druhé straně se snaží najít prostor pro 
finanční zhodnocení v prostředí dlouhodobě nízkých sazeb.  

… a obavou ohledně nákazy 
Tržní nestabilita se zejména v Evropě objevila opět v souvislosti 
s programem na podporu Kypru v první polovině roku 2013. Plán na 
restrukturalizaci kyperského finančního sektoru, který obsahoval nástroj 
odepsání závazků ze strany investorů a vkladatelů (tzv. bail-in), na určitou 
dobu rozpohyboval trhy, ačkoliv v přetrvávajícím prostředí s přebytkem 
likvidity kontrolovanějším způsobem než u dřívějších případů pomoci. 
Zejména původní program v podobě progresivní daně na všechny vklady 
byl pro trhy značným překvapením. Nadále zůstává neujasněno, zda ode-
psání závazků může být použito při řešení problémů se stabilitou finanč-
ního sektoru i v jiných zemích a jaký může mít dopad na fungování ban-
kovní unie. Trhy znepokojuje rovněž implementace kapitálových kontrol 
na Kypru. Riziko se spojuje zejména s pohybem kapitálu v okamžiku, kdy 
budou tyto kontroly odstraněny. Kyperská krize zároveň přitáhla pozor-
nost k problémům menších ekonomik s relativně významným finančním 
sektorem. Výraznější reakci zaznamenaly zejména výnosy slovinských 
vládních dluhopisů (Graf III.7). Problémy Kypru, podobně jako dříve krize 
na Islandu, ukázaly na obtížnost řešení krize bankovního sektoru 
z domácích veřejných rozpočtů v případě, kdy velikost bankovního sekto-
ru výrazně převyšuje výstup dané ekonomiky (Graf III.12).  

Poptávka po bezpečných aktivech tlačí výnosy k nízkým až 
záporným hodnotám… 
Některá připravovaná regulatorní pravidla (např. povinnost vypořádání 
některých kontraktů přes centrální protistrany či likviditní standardy), 
kvantitativní uvolňování či udržování pevného kurzu měny prováděné 
některými centrálními bankami, přesun investorů z nezajištěných trhů na 
zajištěné z důvodu obavy o riziko protistrany a zvýšená averze některých 
konzervativních investorů v reakci na budoucí hospodářský vývoj význam-
ně zvyšují poptávku po bezpečných aktivech a tlačí výnosy z těchto aktiv 

GRAF III.13 

Kreditní prémie na trhu vládních dluhopisů a trhu 
svrchovaných CDS 
(v b.b.) 

 

 

 
Pramen: Bloomberg LP, výpočty ČNB 
Pozn.: Kreditní prémie na trhu dluhopisů je vyjádřena jako pětiletý ASW spread, tedy 

jako rozdíl mezi výnosem pětiletého dluhopisu a pětiletým IRS. 
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GRAF III.12 

Podíl aktiv MFI na HDP ve vybraných zemích 
(ke konci roku 2011, v %) 
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k nízkým až záporným hodnotám. Korelace mezi rizikovou prémií státních 
dluhopisů zemí s nejvyšším ratingem a jejich výnosem nabývá od počátku 
dluhové krize negativních hodnot, neboť ceny bezpečných aktiv se 
v důsledku tlaku na pokles dlouhodobých úrokových sazeb či honby za 
kvalitou odchylují od fundamentálních faktorů, které odrážejí jejich sku-
tečnou rizikovou prémii (Graf III.13).13 V reakci na tento anomální tržní 
vývoj může docházet k budování nových nerovnováh v podobě příliš vy-
sokých (uměle vytvořených) tržních cen ostatních aktiv (např. korporátní 
dluhopisy či státní dluhopisy ostatních zemí, Grafy III.14 a III.19), neboť 
výnosová křivka zvolených bezpečných aktiv již mohla začít být používána 
jako pevný základ (benchmark) pro oceňování ostatních aktiv. Pokud by 
se pokřivené ceny aktiv navázané na tento benchmark začaly narovnávat, 
mohlo by to mít dosti nepříznivé dopady. Pro finanční stabilitu mohou 
vznikat i střednědobá rizika v souvislosti s držbou bezpečných aktiv 
v bilancích centrálních bank, resp. s otázkou pevnosti statutu bezpečných 
aktiv, pokud si ekonomické podmínky vyžádají odvolání nekonvenčních 
měnových stimulů. Trhy mohou v tomto případě očekávat, že centrální 
banky nejenže přestanou bezpečná aktiva dále nakupovat, ale že je mo-
hou začít i prodávat. Taková očekávání by mohla mít za následek prudké 
přizpůsobení cen benchmarkových aktiv s negativním dopadem na ceny 
ostatních aktiv. 

… pokles výnosů zaznamenávají i české vládní dluhopisy… 
Výnosy českých vládních dluhopisů se dostaly také na svá historická mi-
nima (Graf III.2). Vládní výnosová křivka se zplošťuje v návaznosti na sil-
nější poptávku po domácích dluhopisech. Důvodem je relativně nízký 
poměr dluhu k HDP (Graf III.12), vládní úsilí o fiskální udržitelnost, ale 
také nedostatek alternativ pro investice v českých korunách. Trvale velký 
zájem o české dluhopisy projevují domácí investoři (viz kapitola 4). Jejich 
obliba ovšem roste i v zahraničí, což je patrné ze zájmu o emise českých 
státních dluhopisů denominovaných v eurech (Graf III.15). Mezi zahranič-
ní investory poptávající české dluhopisy se řadí nejčastěji finanční instituce 
z jádra zemí eurozóny a z regionu střední a východní Evropy (Graf III.16).  

… ale tržní cena se může v budoucnu snížit 
Zájmu investorů se těší i státní dluhopisy dalších zemí střední Evropy, což 
se odráží v jejich užším výnosovém rozpětí oproti německému bundu 
(Graf III.14). Pokles výnosů se často vysvětluje předpokladem, že centrální 
banky budou držet krátké sazby na velmi nízké úrovni po delší dobu. 
Výnosy českých vládních dluhopisů však klesly u nejčastěji zastoupených 
splatností (tj. splatnost 1–5Y, viz část 4.1) výrazně více, než by bylo mož-
né objasnit výhradně působením tohoto faktoru. Zároveň není možné tak 

 
 
 
13  Za normálních podmínek je korelace mezi výnosem z vládního dluhopisu a svrchovaného 

CDS spreadu shodné splatnosti kladná, neboť jejich pohyb odráží v obou případech vývoj 
svrchovaného rizika defaultu. S růstem svrchovaného rizika by měl růst výnos vládního dlu-
hopisu a rovněž cena zajištění. Negativní vztah pak upozorňuje na překážky arbitráže a na 
výskyt anomálie na jednom z uvedených trhů. Vysoká poptávka po těchto kvalitních akti-
vech, zejména pak ze strany zahraničních investorů, zvyšuje zájem o zajištění se proti riziku 
defaultu. Z tohoto důvodu rostou ceny zajištění (CDS spread) a klesá výnos z aktiva (výnos 
vládního dluhopisu), korelace je tak záporná. 

GRAF III.16 

Rozdělení zahraničních investorů investujících do českých 
eurobondů na primárním trhu 
(v %) 

 
Pramen: MF ČR, výpočty ČNB 
Pozn.: Vážený průměr za poslední dvě emise (24. 2. 2012 a 5. 10. 2012). 
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Vývoj výnosů vládních dluhopisů vybraných zemí střední 
Evropy 
(měsíční průměry spreadů k německému bundu; 30. 4. 2012 = 100) 

 
Pramen: Thomson Reuters, výpočty ČNB 
Pozn.: Výnosové spready pětiletých benchmarkových státních dluhopisů příslušných 

zemí a německého bundu. 
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GRAF III.15 

Vládní dluh ČR ve vztahu k zahraničí 
(v %) 

 
Pramen MF ČR, ČNB 
Pozn.: Podíl zahraniční emise českých státních dluhopisů je vypočítán na základě 

nominálních hodnot. Čtvrtletní data do roku 2010 včetně jsou u této časové řa-
dy odhadnuta z dat s roční frekvencí. 
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výrazný pokles vysvětlit ani zařazením českých vládních dluhopisů mezi 
bezpečná aktiva. Volnější vztah mezi výnosy českých státních dluhopisů 
a příslušných CDS není zřejmě způsoben tak jako v případě Německa 
honbou zahraničních investorů za „českou kvalitou“, ale spíše již zmíně-
nou investiční příležitostí umístit volné finanční zdroje do výnosnějších 
aktiv s aktuálně nízkým rizikem selhání (Graf III.11 nebo Graf III.2).14 Tato 
situace se může poměrně rychle změnit. Vzhledem k tomu, že český trh 
vládních dluhopisů není příliš likvidní, narovnání cen by navíc nemuselo 
být nutně spojeno se změnou fáze cyklu. Mohlo by být vyvoláno pouhou 
změnou investiční strategie větší banky, která státní dluhopisy obvykle 
nakupuje. Tato situace by mohla vést ke stádnímu chování. Při hromad-
ných výprodejích by požadované výnosy mohly výrazněji vzrůst a vládní 
sektor by se mohl dostat do potíží s likviditou. Přestože je riziko vícená-
sobných rovnováh relevantní spíše v případě vysokého zadlužení, není 
vyloučeno ani v případě nižší úrovně dluhu. Pravděpodobnější je toto 
riziko u dluhu s kratší průměrnou splatností (Graf III.17), neboť čím vyšší 
objem dluhu je nutné v daný rok refinancovat, tím pravděpodobnější je 
obava současného investora o budoucí refinancování, což může vést 
k jeho neochotě refinancovat dluh již nyní.  

Světové akciové trhy zaznamenaly výrazný růst 
Prostředí velmi nízkých úrokových sazeb se promítá rovněž do vývoje na 
akciových trzích. Poptávku po akciích mohou vytvářet kromě investorů 
hledajících vyšší výnos také podniky využívající příležitosti nízkých nákladů 
dluhového financování k odkupu emitovaných akcií. I zde je však patrný 
rozdílný vývoj mezi zeměmi, resp. kontinenty (Graf III.18). Akcie na trzích 
v USA se kromě zmíněných příčin těší růstu také z důvodu pozitivních 
zpráv přicházejících z reálné ekonomiky. V případě finančních titulů bylo 
dokonce poprvé v březnu 2013 zaznamenáno dosažení předkrizových 
úrovní. Naopak v Evropě právě finanční tituly (které dosahují přibližně 
40 % předkrizové úrovně) způsobují výrazně pomalejší růst akciových 
indexů. Na trzích s těmito akciemi je navíc patrná vysoká volatilita odráže-
jící nejistotu ohledně stability bankovního sektoru a případného obnovení 
dluhové krize. To potvrzuje i propad akcií bank v souvislosti s kyperskou 
krizí a nejistotou ohledně případného zdanění vkladů. Vliv na důvěru 
investorů má v tomto segmentu také nejistota ohledně podoby 
a načasování plánovaných regulatorních změn, jako je například zavedení 
daně z finančních transakcí.15   

 
 
 
14  Zároveň souvisí rozdílný vývoj kreditní prémie CDS a podkladového dluhopisu s rozdíly ve 

struktuře účastníků na obou trzích (viz Box 4 ve Zprávě o finanční stabilitě 2011/2012). 
15  Zavedení daně z finančních transakcí se očekává od příštího roku v 11 zemích EU: Belgie, 

Estonsko, Francie, Itálie, Německo, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Rakousko 
a Řecko. 

GRAF III.17 

Průměrná splatnost ve vztahu k výši zadlužení 
(osa x: průměrná splatnost v letech; osa y: vládní dluh k HDP v %; ke konci roku 2012) 

 
Pramen: Bloomberg LP, MMF 
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GRAF III.18 

Vývoj světových akciových trhů a hospodářský cyklus 
(Q1 1995 = 100) 

 
Pramen: Bloomberg LP, výpočty ČNB 
Pozn.: Pro akciový index USA byl využit index S&P 500, pro Evropu DJ STOXX Europe. 
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GRAF III.19 

Vývoj hlavních indexů akcií, dluhopisů a drahých kovů 
(2. 1. 2009 = 100) 

 
Pramen: Bloomberg LP, Thomson Reuters, výpočty ČNB 
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3.2 VÝVOJ NA TRHU NEMOVITOSTÍ  

Ceny nemovitostí v roce 2012 dále klesaly, u některých tříd nemovitostí 
už čtvrtým rokem. V souladu s tím také klesal počet transakcí na nemovi-
tostním trhu. Pokles cen byl v souladu s vývojem fundamentálních faktorů 
a byl obdobný poklesu cen v ekonomikách srovnatelných s ČR. Při regio-
nálním pohledu je zřejmý dosti diferencovaný vývoj, kdy ceny v Praze 
klesají mírněji než ve zbytku ČR, nebo dokonce mírně rostou. Obdobně 
pak počet transakcí v Praze roste, což je v souladu s oživením prodejů 
rezidenčních developerských projektů. Celková finanční situace v sektoru 
developerů však zůstává nadále nepříznivá, když zde podíl úvěrů v selhání 
přetrvává na vysokých úrovních a dle některých propočtů dokonce dále 
roste. Ukazatele udržitelnosti cen nemovitostí, které se v průběhu roku 
2012 dále zlepšovaly ve vleku zmíněného poklesu cen, naznačují spolu 
s jinými odhady mírné podhodnocení cen nemovitostí. Vzhledem 
k výhledům jejich fundamentálních faktorů je však pro další období nadá-
le předpokládána spíše stagnace, resp. mírné poklesy cen bytů. K růstu 
cen by mohlo dojít v polovině roku 2014. Rizika růstu cen nemovitostí 
jsou ale značná, přičemž se vychylují spíše na stranu nižšího růstu cen. 

Ceny nemovitostí celkově pokračovaly v sestupném trendu 
minulých let… 
Ceny nemovitostí v ČR v průběhu roku 2012 pokračovaly napříč kategori-
emi v sestupném trendu zaznamenaném v minulých letech (Graf III.20). 
Klesaly především realizační ceny bytů (na konci roku meziročně 
o 2,9 %), které jsou nyní vůči svým maximům z konce roku 2008 nižší 
o 22 %. Relativně nejstabilnější ceny rodinných domů korigovaly svůj 
mírný nárůst z roku 2011 a meziročně poklesly o 1,8 %, takže se pohy-
bují o 5 % níže od svých maxim. V roce 2012 klesaly i ceny stavebních 
pozemků, které si doposud jako jediné v rámci finanční krize udržovaly 
růstovou dynamiku. Ceny pozemků dopočítané z dostupných nabídko-
vých cen v roce 2012 meziročně poklesly o 3,7 %, od svého maxima 
v prvním čtvrtletí roku 2011 jsou pak níže celkem o 6,9 %.16 Celkově se 
pokles cen nemovitostí v roce 2012 mírně prohluboval, v porovnání 
s předpokladem Základního scénáře loňské ZFS 2011/2012 byly ceny bytů 
o cca 2,4 % nižší. To bylo dáno především horším než předpokládaným 
vývojem ekonomické aktivity, čímž se naplnila rizika nižších cen nemovi-
tostí, která byla akcentována v ZFS 2011/2012.  

... vývoj cen však byl diferencovaný napříč regiony  
Z údajů o cenách bytů, pro které existuje více alternativních zdrojů dat 
pro různé regiony, vyplývá, že vývoj těchto cen byl poměrně diferencova-
ný. Zatímco ceny bytů v Praze zmírňovaly své poklesy a pro některé typy 

 
 
 
16  Na základě alternativních ukazatelů realizačních cen pozemků dle HB indexu (viz 

http://www.hyposvet.cz/hb-index/) ceny pozemků nicméně pokračovaly ve svých nárůstech 
i v roce 2012, kdy rostly o 6,4 %. Údaje HB indexu jsou však dostupné pouze v poměrně 
krátké časové řadě (pouze od roku 2010), navíc bez podrobnějšího regionálního členění. 
Vývoj cen pozemků dle tohoto zdroje přitom příliš neodpovídal ostatním zdrojům dat ani 
v minulosti. 

GRAF III.20 

Ceny nemovitostí – realizační ceny 
(absolutní index; 1Q 1999 = 100) 

 
Pramen: ČSÚ, HB index, výpočty ČNB 
Pozn.: Data za rodinné domy a byty za 1. pol. 2012 předběžné údaje, ostatní údaje za 

2012/13 dopočet z alternativních zdrojů dat o realizačních cenách (HB index 
aj.). 
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GRAF III.21 

Ceny bytů dle ČSÚ – realizační a nabídkové ceny 
(meziroční indexy) 

 
Pramen: ČSÚ 
Pozn.: Údaje o realizačních cenách bytů pocházejí ze dvou nezávislých zdrojů. Prvním 

jsou údaje z daňových přiznání k dani z nemovitosti (řady „starší I“), druhé po-
cházejí z šetření ČSÚ v realitních kancelářích (řada „starší II“, ale také „nové“). 
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nemovitostí přešly i do meziročních růstů17, ceny za ČR bez Prahy své 
poklesy dále prohlubovaly (Graf III.21). Srovnání vývoje cen nových 
a starších („použitých“) bytů v Praze také ukazuje, že ceny nových bytů, 
které v prvních fázích finanční krize reagovaly na sníženou poptávku svý-
mi poklesy pouze velmi pozvolna, klesaly v letech 2011–2012 zřejmě 
v reakci na pomalý postup prodejů podobně jako ceny starších bytů. Pro 
rok 2012 navíc anekdotická evidence nasvědčuje skutečnosti, že došlo 
k „cenové válce“ významných developerů v některých částech Prahy. Ta 
se projevila v celkovém indexu za Prahu, i když pouze částečně (historické 
váhy) a v alespoň částečném rozpohybování trhu s byty v Praze. 

Vývoj cen bytů v ČR je podobný jako v jiných srovnatelných 
zemích  
Vývoj cen nemovitostí v ČR se příliš nevymykal vývoji cen v zahraničí 
(Grafy III.22 a III.23). Podobně jako v ČR (pokles o 5,6 %) klesaly reálné 
ceny bytů i ve většině zemí EU s podobnou úrovní ekonomické vyspělosti. 
V některých byly poklesy v reálném vyjádření oproti ČR výraznější 
(v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku a v Litvě), v některých naopak 
mírnější (Portugalsko, Bulharsko, Slovensko a Lotyšsko). Jedinou 
srovnatelnou zemí, která zaznamenala růst cen, je Estonsko. V tomto 
případě se ale spíše jedná o korekci masivního poklesu cen nemovitostí 
v průběhu let 2007–2009, jenž dosáhl téměř 60 %. Celkově jsou ale 
odchylky mezi uvedenými zeměmi dobře vysvětlitelné rozdílnou situací 
jejich ekonomik včetně situace na trhu práce. 

V rámci skupiny vyspělých zemí byl vývoj cen nadále velmi diferencovaný. 
Zatímco reálné ceny nemovitostí dále klesaly v zemích, ve kterých nadále 
panuje vysoká míra svrchovaného rizika (vedle již zmíněného Portugalska 
pokles cen ve Španělsku o 12,8 %, v Řecku o 13,2 % a v Irsku o 6,2 %), 
v některých zemích, kde v průběhu posledních několika let došlo 
k výrazné korekci předchozích cenových nárůstů, se v posledním roce 
situace stabilizovala a ceny dokonce začaly růst (především růst cen ne-
movitostí v USA o 6,4 %). Ceny pokračovaly v růstu i v některých zemích 
s doposud umírněnými nárůsty cen (Rakousko o 6,3 %, Německo 
o 3,4 %, Švýcarsko o 3,9 %), přičemž již vystoupaly na relativně vysoké 
úrovně, které otevírají otázku, zda to není důsledkem honby za výnosem 
a zda tyto ceny nejsou již nadhodnoceny. I přes dílčí cenové poklesy pře-
trvává možnost nadhodnocení cen nemovitostí také v zemích, ve kterých 
poklesy cen v posledních letech plně nezkorigovaly svůj předkrizový rychlý 
nárůst (například ve Francii, Belgii či Švédsku). 

Ukazatele udržitelnosti cen nemovitostí se v ČR zlepšovaly 
Ukazatele udržitelnosti cen nemovitostí se v roce 2012 opět zlepšovaly, 
přičemž samy o sobě naznačují spíše podhodnocení cen nemovitostí. 
Ukazatel podílu ceny bytu a mzdy (price-to-income) pro většinu regionů 

 
 
 
17  Poměrně výrazný růst nabídkových cen bytů v Praze, který dle ČSÚ ke konci roku 2012 

dosáhl až téměř 10 %, nicméně není příliš průkazný, neboť neodpovídá alternativním zdro-
jům dat o nabídkových cenách. Kupříkladu nabídkové ceny v Praze dle IRI klesaly ke konci 
roku 2012 meziročně o 4,3 %.  

GRAF III.22 

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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GRAF III.23 

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

 
Pramen: BIS, Nation Wide (UK), národní statistické úřady 
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GRAF III.24 

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 2012 předběžné údaje, resp. dopočet z nabídkových cen. 
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poklesl na úrovně nižší, než byly hodnoty z období před posledním ceno-
vým nárůstem a je blízko historickým minimům (Graf III.24). Od svého 
maxima z poloviny roku 2008 již ukazatel poklesl o více než 31 %. Sníže-
ní ukazatele meziročně o 5,4 % bylo taženo především poklesem cen 
nemovitostí, částečně může působit i jednorázový nárůst mezd na konci 
roku 2012 ovlivněný daňovými důvody.18 Indikátor tak ukazuje na další 
zlepšení dostupnosti bydlení, přetrvávají v něm však výrazné regionální 
rozdíly, když v Praze vydělávají domácnosti na typický byt zhruba dvakrát 
delší dobu než v ČR jako celku.  

Výnosy z pronájmu bytu v roce 2012 dále rostly (za ČR ke konci 1. čtvrtle-
tí 2013 v průměru meziročně o 2,1 %, resp. 0,1 procentního bodu; 
Graf III.25), a to jak navzdory poklesu výnosů státních dluhopisů, tak 
úroků z úvěrů na bydlení (poklesy o 1,5, resp. 0,3 procentního bodu). 
Výnosy z pronájmu bytu se tak dostaly pro všechny regiony poměrně 
vysoko nad výnosy alternativních aktiv i nad náklady dluhového financo-
vání bydlení. Vysoké hodnoty výnosu z pronájmu bytu (pro většinu regio-
nů nejvyšší za posledních 5,5 roku) na jednu stranu naznačují nízké tlaky 
na další pokles cen nemovitostí, na stranu druhou ještě více otevírají pro-
stor pro spekulační nákupy nemovitostí. Zvýšený podíl nákupů nemovitos-
tí jako finanční investice přitom indikují i stylizovaná fakta zveřejněná 
samotnými developery.19 Investice do nemovitosti bývá obvykle investory 
vnímána jako nízkoriziková a jako ochrana proti inflaci. Tomuto typu 
investic v současnosti napomáhá také zlevnění hypotečních úvěrů, zvýše-
ná míra úspor domácností související s potřebou zabezpečení se na stáří, 
relativní nedostatek nájemního bydlení a vnímané podhodnocení cen 
bytů. Jak je nicméně uvedeno níže, rizika horšího vývoje základních fun-
damentálních faktorů ovlivňujících ceny nemovitostí zůstávají značná. 
Rovněž scénáře dlouhodobějšího demografického vývoje představují spíše 
tlak ve směru nižších cen nemovitostí. 

Celkový pokles cen nemovitostí v roce 2012 byl v souladu s vývojem fun-
damentálních faktorů, přičemž stejně jako v minulých letech byly ceny 
ovlivňovány především vývojem na trhu práce. V roce 2012 došlo 
k nárůstu obecné míry nezaměstnanosti o cca 0,6 p.b., vedle toho mezi-
ročně poklesl počet volných pracovních míst o 2,5 %. Po většinu roku byl 
dále zaznamenán velmi nízký růst nominálních mezd a reálné mzdy klesa-
ly (blíže viz část 2.3, případně Zpráva o inflaci ČNB). Demografické de-
terminanty cen nemovitostí se také zhoršovaly, když dále poklesl přiroze-
ný přírůstek obyvatelstva, který je prakticky nulový a je nejnižší za 
posledních 7 let. Přírůstek obyvatelstva stěhováním sice zůstává kladný 
(přírůstek cca 1 osoba na 1 000 obyvatel), meziročně se však snížil 

 
 
 
18  V posledním čtvrtletí 2012 průměrné mzdy nominálně překvapivě rostly o vysokých 3,7 %. 

Tento růst byl však silně ovlivněn výrazným nárůstem mimořádných odměn u nejlépe pla-
cených pracovníků, kdy některé podniky využily na konci loňského roku příležitost 
a z daňových důvodů v předstihu vyplatily svým manažerům mimořádné odměny. 

19  Například dle šetření společnosti Ekospol mezi svými zákazníky se v roce 2012 zvýšil podíl 
bytů koupených pro investici z 10,8 na 24,1 %. 

GRAF III.25 

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 se sazbami nových úvěrů 

na bydlení. 
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o 39 % a je nejnižší od roku 2002.20 Demografické faktory přitom dobře 
vysvětlují i regionální rozdíly v dynamice cen, když je kladný přírůstek 
obyvatelstva tažen téměř výhradně přírůstky v Praze a přilehlém Středo-
českém kraji. 

I když je pokles cen nemovitostí v posledních letech do značné míry vy-
světlitelný na základě zhoršování jejich determinant, část tohoto poklesu 
zůstává nevysvětlena. Tento fakt se pak projevil ve „statistickém“ pod-
hodnocení cen nemovitostí dle většiny uvažovaných metod (Graf III.26), 
které je však možno přičíst spíše určité vzadhledícnosti aplikovaných me-
tod. Pro příští období je tak v Základním scénáři vzhledem k očekávané-
mu makroekonomickému vývoji a vzhledem ke zhoršování finanční situa-
ce domácností nadále předpokládána spíše stagnace, resp. mírné poklesy 
cen bytů s tím, že by tyto ceny mohly začít růst v polovině roku 2014 
(Graf III.27). Rizika tohoto scénáře jsou však značná, přičemž se podobně 
jako v minulých letech vychylují spíše na stranu nižšího růstu cen. Riziko 
dopadu možného horšího makroekonomického vývoje je ilustrováno 
v zátěžovém scénáři Vleklá deprese, ve kterém ceny nemovitostí v letech 
2013–2014 dále klesají o zhruba 17 %. Vedle toho zůstávají rizikem niž-
ších cen i nucené prodeje bytů předlužených domácností 
a developerských společností, a to i přes relativní zlepšení postupu pro-
dejů bytů z developerských projektů. Vývoj cen nemovitostí bude zřejmě 
i v příštích letech diferencovaný, přičemž v regionech, kde se ve větší míře 
prosazují nákupy nemovitostí pro investici (především Praha), není vylou-
čen vznik krátkodobé spekulativní bubliny. Ta může vzniknout 
i „zezdola“, kdy by ceny nemovitostí stagnovaly nebo rostly pouze mírně 
při souběžném zhoršování jejich fundamentálních faktorů. 

Vývoj byl diferencovaný mezi regiony také u počtu transakcí 
V roce 2012 pokračoval i celkový pokles počtu transakcí na nemovitost-
ním trhu (Graf III.28), a to jak počet vkladů vlastnických práv k domům 
a bytům (meziročně pokles o 10,9 %), tak i počet nově zahájených bytů 
(pokles o 13,4 %), který je nejnižší za posledních 15 let. Počet dokonče-
ných bytů sice mírně vzrostl (o 3 %), čímž došlo k poklesu rozestavěnosti 
bytového fondu, nicméně také zůstává na velmi nízkých úrovních. 
Z vysokých úrovní minulého roku pak v prvním čtvrtletí 2013 poklesl po-
čet nových hypoték na koupi nemovitosti (meziročně o 3,1 %) i průměrná 
výše hypotéky (o 2,8 %). Vývoj počtu transakcí na nemovitostním trhu 
nicméně potvrzuje hypotézu o „dvojrychlostním“ trhu nemovitostí, kdy 
v ČR bez Prahy a Středočeského kraje klesal za celý rok 2012 počet vkla-
dů vlastnického práva pro domy a byty o výrazných 15,7 % (zdroj ČÚKZ), 
zatímco v Praze tento ukazatel naopak rostl o 5,4 %. Obdobně byl 
v Praze zaznamenán také vyšší růst počtu dokončených bytů (meziročně 
o 15,6 %, za byty v bytových domech o výrazných 26,6 %), resp. nižší 
pokles počtu zahájených bytů (meziročně o 3,2 %). Oživení poptávky po 
nových bytech v developerských projektech v Praze potvrzují i údaje 

 
 
 
20  Přírůstek obyvatelstva stěhováním je oproti svým maximům z roku 2007 na úrovni 

cca 12 %. 

GRAF III.26 

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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GRAF III.27 

Index cen nemovitostí podle jednotlivých scénářů 
(4Q 2007 = 100) 

 
Pramen: ČNB 
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GRAF III.28 

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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samotných developerských společností, podle kterých se za celý rok 2012 
počet prodaných bytů zvýšil.21 Oživení pak pokračovalo i na počátku roku 
2013, přičemž klesal i počet neprodaných dokončených bytů.  

Podíl nesplácených úvěrů developerů zůstává vysoký 
I přes určité oživení poptávky a obnovení postupu prodejů bytů 
z developerských projektů22 není celková finanční situace developerů příliš 
příznivá. Zatímco v sektoru nefinančních podniků podíl úvěrů v selhání 
v průběhu roku klesal (od konce roku 2011 o 0,8 p.b.), v sektoru develo-
perů podíl nesplácených úvěrů stagnuje na vysokých úrovních a pro sku-
pinu vybraných developerů dokonce dále roste (od konce roku 2011 
nárůst o 2,3 procentního bodu; Graf III.2923). Data CRÚ také naznačují, že 
banky před zařazením developerských úvěrů do kategorie nesplácených 
úvěrů sledují potenciálně rizikové klienty v průměru delší dobu než 
v minulosti (Graf II.23). Zatímco v letech 2007–2008 byla průměrná doba 
sledování úvěru, který byl nakonec klasifikován jako v selhání, zhruba 
3,5 měsíce, v roce 2012 tato doba činila 9,7 měsíce (v roce 2011 to bylo 
v průměru 8,8 měsíce). Obdobně jako v případě celého sektoru nefinanč-
ních podniků (viz část 2.2) může být tento vývoj na jednu stranu projevem 
obezřetnějšího chování bank, na druhou stranu to může být projevem 
určitého změkčování úvěrových podmínek a odkládání přiznání problémů 
do budoucnosti. Každopádně je ale zřejmé, že zejména u developerských 
projektů je rizikovost spojená s aktuálním vývojem odvětví nadále zvýše-
ná. 

Po výrazném oživení investiční aktivity v segmentu komerčních nemovi-
tostí v roce 2011 tato aktivita v roce 2012 opět výrazně poklesla (téměř 
o 2/3) a pohybuje se jen těsně nad úrovní z roku 2009, kdy ceny nemovi-
tostí klesaly nejrychleji (Graf III.30). Na celkovém objemu transakcí se 
přitom z 63 % podílely transakce s kancelářskými nemovitostmi. Nová 
nabídka kancelářských budov však meziročně klesla o 2,2 %, podobně 
jako nová nabídka logistických nemovitostí (-16,7 %). Nabídka v sektoru 
maloobchodních prostor naopak výrazně rostla (na 2,6násobek nabídky 
z roku 2011). Celková hrubá poptávka v sektoru kancelářských nemovi-
tostí (objem pronajatých ploch) zůstala v roce 2012 blízko vysokých hod-
not z roku 2011 (meziroční pokles o 16 %). Podíl renegociací meziročně 
vzrostl o 12,2 p.b. na 43 %, v důsledku čehož čistá poptávka poklesla 
výrazněji (meziročně o 38,6 %), zůstává však kladná a zhruba na úrovni 
 
 
 
21  Podle společnosti Ekospol vzrostl počet prodaných bytů v developerských projektech v roce 

2012 o 16,2 % na 4 014 bytů, podle společnosti Trigema o 20,8 % na 4 578 bytů a podle 
společnosti Skanska o 2,5 % na 4 720 bytů. Celkový počet převodů bytů podle katastrál-
ního úřadu (tedy včetně starších bytů) byl nicméně o řád vyšší a činil téměř 38 tis. bytů. 

22  Zatímco před vypuknutím finanční krize bylo u typického projektu prodáno před jeho 
dokončením téměř 95 % všech bytů, v roce 2011 tento ukazatel poklesl na 54 %. V roce 
2012 pak opět narostl na 63 %. Zároveň však přetrvává výrazná diferenciace v úspěšnosti 
jednotlivých developerských projektů, kdy zákazníci více rozlišují projekty podle kvality i ce-
ny. 

23  Podíl úvěrů v selhání pro developery je v Grafu III.29 počítán dvěma způsoby, pro oba je 
zdrojem dat Centrální registr úvěrů ČNB. Jednak se jedná o vybrané nejvýznamnější deve-
lopery včetně jejich příbuzných firem (celkem cca 1 300 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 nebyly zahrnuty společenství 
vlastníků jednotek a bytová družstva.  

GRAF III.29 

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

 
Pramen: ČSÚ, ČNB 

-20

-10

0

10

20

30

40

-10

-5

0

5

10

15

20

12/02 10/04 08/06 06/08 04/10 02/12

Nefinanční podniky celkem

Developeři NACE 68+411

Vybraní developeři

Ceny bytů (pravá osa)

GRAF III.30 

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

 
Pramen: Jones Lang LaSalle 
Pozn.: Nabídka logistických nemovitostí a nákupních center počítána z nové nabídky v 

m2 za ČR celkem, nabídka kanceláří v m2 za Prahu; realizované investice z údajů 
v EUR. Maximum za kancelářské budovy a nákupní centra za rok 2008, za lo-
gistické nemovitosti a objemy transakcí za rok 2007. 
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průměrné čisté poptávky za posledních 5 let. Poptávka pak narostla 
i v segmentu průmyslových a logistických nemovitostí (hrubá poptávka se 
zvýšila o 8,9 %, čistá o 26 %). Oživení poptávky se projevilo také 
v nárůstu cen a souvisejícím meziročním poklesu výnosů kancelářských 
nemovitostí o 0,4 procentního bodu. Vzhledem k ještě výraznějšímu po-
klesu výnosů alternativních aktiv však nadále přetrvává otazník, zda ne-
může být dílčí zlepšení projevem honby za výnosem bez vazby na situaci 
domácí ekonomiky. Takový vývoj by mohl vést k přehřátí trhu a k nárůstu 
míry neobsazenosti, která se v roce 2012 projevila u kancelářských nemo-
vitostí (Graf III.31). 

GRAF III.31 

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 
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