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3 TRHY AKTIV 

3.1 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH 

Po změně v komunikaci klíčových centrálních bank ohledně rychlosti a 
intenzity normalizace jejich měnové politiky se od poloviny loňského roku 
volatilita na finančních trzích snížila a dlouhodobé úrokové sazby opětov-
ně klesly. Globální finanční podmínky tak zůstávají uvolněné a období 
honby za výnosem spojené s podstupováním vyšších rizik se prodlužuje. 
Zesiluje citlivost globálních portfolií na růst úrokových sazeb a zvyšuje se 
potenciální negativní dopad přehodnocení tržních rizik. Riziku přelévání 
externích šoků je do jisté míry vystaven i český finanční trh. Intenzita těch-
to šoků bude záviset na vývoji domácích fundamentálních faktorů a veli-
kost jejich dopadu pak na kvalitě a míře zajištění domácích finančních 
institucí. 

Globální měnové podmínky zůstávají uvolněné… 
Globální finanční trhy nadále operují v prostředí velmi nízkých úrokových 
sazeb a nízké zůstávají také výhledy. Klíčové centrální banky postupně 
naznačily prostřednictvím komunikace o své budoucí měnové politice (tzv. 
forward guidance),1 že uvolněné měnové podmínky na podporu ekono-
mického oživení budou i nadále pokračovat (Graf III.1). Americký Fed sice 
již zahájil omezování kvantitativního uvolňování zvolněním tempa nákupu 
dluhopisů (postupně z 85 mld. USD měsíčně na úroveň 55 mld. USD 
s účinností od dubna 2014) a od loňského roku se rovněž snižuje přeby-
tečná likvidita v eurozóně, nicméně v listopadu 2013 ECB snížila svou zá-
kladní úrokovou sazbu a v červnu 2014 oznámila použití dalších nekon-
venčních nástrojů. K prohloubení programu kvantitativního a kvalita-
tivního uvolňování přistoupila loni rovněž japonská centrální banka. Spolu 
s pozitivními ekonomickými výhledy pro vyspělé ekonomiky, zejména pak 
ekonomiku Spojených států (kapitola 2), je tak i nadále udržována tole-
rance investorů akceptovat vyšší míru rizika a z důvodu nízké výnosnosti 
portfolií pak dále stimulována poptávka po rizikovějších aktivech 
(Graf III.2). 

…stejně jako v domácí ekonomice 
Měnověpolitická sazba ČNB zůstává od listopadu 2012 na úrovni „tech-
nické nuly“ ve výši 0,05 %, tržní úrokové sazby pak vlivem využívání mě-
nového kurzu jako dalšího nástroje měnové politiky ČNB od listopadu 
2013 opětovně poklesly (Grafy III.1). V důsledku devizových intervencí na 
oslabení české koruny vzrostla celková měnová likvidita v českém finanč-
ním systému. Objem dodatečné volné likvidity byl nicméně sterilizován 
v rámci standardních dvoutýdenních repo tendrů a jednodenního vklado-
vého nástroje. Ve srovnání s předchozími měsíci se tak účast bank ve ste-
rilizačních operacích zvýšila, přičemž ojedinělé využívání mimořádné do-
dávací repo operace svědčí nejen o zmíněném dostatku likvidity, ale také 
o její uspokojivé distribuci v rámci českého finančního systému (Graf III.3).  

1  Viz také Globální ekonomický výhled, leden 2014, ČNB. 

GRAF III.1 

Změna výnosových křivek v USA, eurozóně a ČR 
(osa x: splatnost v letech, osa y: v %) 

 
Pramen:  Bloomberg L.P. 
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GRAF III.2 

Globální pohled na vývoj cen rizikových aktiv 
(levá osa: v b.b.; pravá osa: index 17. 5. 2013 = 100) 

 
Pramen:  Bloomberg L.P., Thomson Reuters, výpočty ČNB 
Pozn.:  V případě dluhopisů je znázorněno rozpětí výnosů upravené o opci (option-

adjusted spread), přičemž rizikový dluhopis je dluhopis s ratingem ve spekulativ-
ním pásmu (BB+ a nižší). Pro akcie byly použity indexy STOXX EUROPE 600E 
v případě Evropy a S&P 500 COMPOSITE v případě USA. 
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GRAF III.3 

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

 
Pramen:  ČNB 
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Aktivita na peněžních trzích zůstává utlumená… 
Dostatek levné měnové likvidity ve vyspělých zemích snížil likviditní složku 
rizikové prémie mezibankovního trhu i jeho volatilitu. Zároveň však klesá 
aktivita na tomto trhu. To je patrné z pravidelných průzkumů průměrných 
denních obratů na mezibankovních trzích v ČR a v EU. Průměrný denní 
objem klesl v případě českého nezajištěného trhu meziročně o 50 %.2 
Veškerá aktivita je navíc koncentrována do krátkodobých splatností ne-
přesahujících v případě nezajištěného trhu obou regionů jeden týden 
(Graf III.4). To může indikovat přetrvávající obezřetnost ohledně rizika 
protistrany. Přítomnost daného rizika v EU naznačuje přesun aktivity na 
zajištěné trhy (Graf III.5). Zde aktivita opětovně roste na rozdíl od českého 
zajištěného trhu (meziroční pokles o 67 %). U obou regionů je patrná 
preference nízkých splatností.  

… a postupné přizpůsobení evropské regulaci ji bude dále ovlivňovat 
Nižší aktivita na peněžních trzích a místy i zvýšená preference zajištěných 
obchodů může být rovněž reakcí na změny v evropské regulaci, zejména 
v oblasti likvidity. Navržené basilejské likviditní standardy (známé pod 
zkratkami LCR a NSFR) motivují bankovní sektor na jedné straně k držbě 
aktiv uznatelných pro tvorbu likviditní rezervy3 a na druhé straně 
k preferenci stabilních, snadno obnovitelných a spíše dlouhodobých zdro-
jů financování.  

Nezajištěný i zajištěný mezibankovní trh do značné míry ovlivní chování 
bank, které limity daných standardů plní, vůči bankám, které tyto limity 
neplní. Na straně nabídky likvidity budou vystupovat ty banky, které bu-
dou preferovat v případě nezajištěných transakcí spíše krátkodobé splat-
nosti a u zajištěných transakcí přijímat jako kolaterál uznatelná aktiva. Na 
straně poptávky bude preference opačná. Výsledkem tak může být pře-
sun aktivity na zajištěný trh a fragmentace mezi zajištěným a nezajiště-
ným trhem. Na zajištěném trhu navíc může dojít k růstu sazeb z důvodu 
požadování dodatečné prémie zejména u transakcí zajištěných neuzna-
telnými aktivy. V souvislosti se zavedením likviditních standardů vzniká 
rovněž riziko trvalého přesunu části aktivity bank z mezibankovního trhu 
do operací s centrální bankou. Zdroje získané z těchto operací jsou totiž 
považovány za plně obnovitelné bez ohledu na jejich splatnost. Riziko 
tohoto přesunu bude do značné míry záviset na politice kolaterálu cen-
trální banky, typech a délce splatnosti dodávacích nástrojů a postupu při-
dělení měnové likvidity.4 Obecně pak platí, že přísnější politika kolaterálu 
centrální banky ve vztahu k uznatelným aktivům, kratší splatnosti daných 
operací a omezené přidělení měnové likvidity povedou ke snížení tohoto 
potenciálního rizika. Výše popsané změny v chování lze očekávat spíše 
u bank vysoce závislých na financování z peněžních a kapitálových trhů. 

2  Průměrný objem klesl z 52,8 mld. Kč v dubnu 2012 na 26,4 mld. Kč v dubnu 2013 na 
nezajištěném trhu a z 5,9 mld. Kč na 1,9 mld. Kč na zajištěném trhu. 
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/mm_obraty/index.html. 

3  Likviditní rezerva je suma vysoce likvidních aktiv, které jsou okamžitě k dispozici bance 
k překonání krátkodobého likvidního napětí. 

4  Centrální banka při provádění operací na volném trhu vyhodnocuje celkovou potřebu likvi-
dity v bankovním sektoru a pomocí nabídkových řízení tuto částku přidělí. V mimořádných 
situacích však může centrální banka přidělit plnou částku likvidity požadovanou bankami, 
tzn. uspokojit všechny nabídky. 

GRAF III.4 

Operace na nezajištěném mezibankovním trhu 
(průměrné denní obraty; 2011 = 100) 

 

 
Pramen:  ČNB, ECB, výpočty ČNB 
Pozn.:  Údaje z výběrových šetření průměrných denních obratů na příslušném peněžním 

trhu. O/N jako overnight, 1W týdenní, 1M měsíční, 3M tříměsíční, 12M roční. In-
formace k EU se vztahují k září daného roku. V případě ČR se jedná o data 
z dubnového šetření v daném roce. 
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GRAF III.5 

Operace na zajištěném mezibankovním trhu 
(průměrné denní obraty; 2011 = 100) 

 

 
Pramen:  ČNB, ECB, výpočty ČNB 
Pozn.:  Údaje z výběrových šetření průměrných denních obratů na příslušném peněžním 

trhu. O/N jako overnight, 1W týdenní, 1M měsíční, 3M tříměsíční, 12M roční. In-
formace k EU se vztahují k září daného roku. V případě ČR se jedná o data 
z dubnového šetření v daném roce. 
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V případě českých bank, z nichž většina limity pro LCR plní (část 4.2), je 
dopad nově zaváděných standardů na vývoj českých peněžních trhů spíše 
omezený. 

Nízké výnosy ze státních dluhopisů motivují k honbě za výnosem… 
Změny v nastavení budoucích měnových politik klíčových centrálních 
bank rovněž ovlivnily vývoj a volatilitu výnosů na trzích státních dluhopisů. 
Dopad byl výrazný u periferních zemí eurozóny, kdy například v případě 
Itálie klesl desetiletý výnos až na historické minimum (Grafy III.6).5 Vliv je 
patrný také u vybraných zemí střední Evropy (Grafy III.7 a III.8). To doklá-
dá nárůst korelace výnosů jejich státních dluhopisů s výnosy zemí vyspě-
lých ekonomik. V případě ČR tato korelace roste od nástupu dluhové kri-
ze v roce 2010, přičemž se zavedením tříletých zápůjčních operací ECB je 
pak zřejmý silnější vliv eurozóny (Graf III.9). S předpokládaným zavedením 
dalších nekonvenčních nástrojů ECB tak mohou výnosy z českých státních 
dluhopisů dále klesat, neboť stále představují relativně atraktivní investici 
(Graf III.10). Výnosnější alternativou jsou rovněž korporátní dluhopisy. 
To je patrné i z velmi nízkých výnosů z kvalitních korporátních dluhopisů 
a stále klesajících výnosů v případě rizikovějších emisí (Grafy III.11 a III.12). 
Toho využívá ve vyspělých i rozvíjejících se zemích řada velkých podniků. 
K nárůstu emise korporátních dluhopisů dochází v posledních letech také 
v ČR (Graf III.13), zejména pak v případě nefinančních podniků (část 2.2). 

… čímž se zvyšují obavy ohledně přehodnocení tržních rizik… 
Současná nerovnováha na trzích dluhopisů zvyšuje obavy ohledně možnosti 
prudkého narovnání cen daných aktiv i celkového globálního přeskupování 
portfolií. Zdrojem obav je skutečnost, že institucionální investoři a manažeři 
aktiv převážně z vyspělých zemí vytvářejí v průběhu posledních let rozsáhlá 
portfolia složená často z dluhopisů s delší dobou splatnosti. Obava spočívá 
v tom, že tito investoři mohli v honbě za výnosem podceňovat rizika spoje-
ná minimálně s částí těchto dluhopisů. Za touto obavou stojí zejména vý-
razný pokles rizikových prémií u podnikových dluhopisů (tj. očekávaného 
výnosu nad úroveň výnosu krátkodobých státních dluhopisů).6 Spouštěcím 
mechanismem přecenění a přeskupení portfolií by se mohlo stát výraznější 
zvýšení sklonu výnosových křivek ve velkých vyspělých ekonomikách. 
V důsledku toho by mohly požadované výnosy z dluhopisů menších či glo-
bálně méně významných ekonomik včetně ČR vzrůst, resp. se náhle vrátit 
k úrovním odpovídajícím fundamentům (Box 2).  

  

5  Počátkem dubna řecká vláda v úspěšné aukci upsala pětileté dluhopisy za výnos nižší než 
5 % poprvé od restrukturalizace dluhu v roce 2012. 

6  Viz např. Stein, J.: Overheating in Credit Markets: Origins, Measurement, and Policy Re-
sponses, přednáška na výzkumném symposiu Federální rezervní banky v St. Louis. 7. února 
2013; Stein, J.: Incorporating Financial Stability Considerations into a Monetary Policy Fra-
mework, přednáška na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu. 
13. dubna 2014. Za důležitý indikátor přijímání nadměrných rizik v USA je zde označena 
kombinace extrémně nízkých rizikových prémií a rostoucího podílu dluhopisů s rizikovým 
profilem (junk bonds, covenant-lite bonds apod.) na celkové emisi dluhopisů.  

GRAF III.6 

Vývoj výnosů desetiletých státních dluhopisů vybraných zemí 
eurozóny 
(v %) 

 
Pramen:  Thomson Reuters 
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GRAF III.7 

Vývoj výnosů desetiletých státních dluhopisů vybraných zemí 
CEE 
(v %) 

 
Pramen:  Thomson Reuters 
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GRAF III.8 

Výnos desetiletého českého státního dluhopisu ve srovnání 
s německým ekvivalentem 
(v %) 

 
Pramen:  Thomson Reuters, výpočty ČNB 
Pozn.:  Rozpětí mezi generickými výnosy desetiletých státních dluhopisů ČR a DE. 
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GRAF III.9 

Korelace výnosů desetiletých státních dluhopisů vybraných 
zemí s USA, příp. eurozónou 

 
Pramen:  Thomson Reuters, výpočty ČNB 
Pozn.:  Korelace byla získána z dat o týdenních průměrných výnosech z desetiletých 

státních dluhopisů v období 1997–2014 pro CZ, DE, EA, ES, HU, IT, PL a US.  
Výpočet byl proveden s využitím metody EWMA (s koeficientem útlumu 0,98), 
která bere v úvahu měnící se volatilitu dat a měnící se kovariance. 
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GRAF III.10 

Reálné a nominální výnosy ze státních dluhopisů vybraných 
zemí 
(v %) 

 
Pramen:  Thomson Reuters, výpočty ČNB 
Pozn.:  Jedná se o ex post reálné výnosy, které jsou vypočteny jako rozdíl nominálního 

výnosu desetiletého SD a meziroční změny CPI v dané ekonomice. 
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GRAF III.11 

Nové emise korporátních dluhopisů na globálním trhu 
(levá osa v bil. USD; pravá osa v %) 

 
Pramen:  Bloomberg L.P., výpočty ČNB 
Pozn.:  Údaje o objemech emitovaných dluhopisů jsou přepočítány na roční základ 

součtem za poslední 4 čtvrtletí. 
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GRAF III.12 

Nové emise českých korporátních dluhopisů 
(levá osa v mld. Kč; pravá osa v %) 

 
Pramen:  Bloomberg L.P., výpočty ČNB 
Pozn.:  Údaje zahrnují pouze emise registrované na regulovaném trhu. Objem emisí je 

přepočítán na roční základ součtem za poslední 4 čtvrtletí. Průměrný výnos je po-
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… které se částečně naplnily již na jaře loňského roku  
To ukázaly i události z přelomu května a června loňského roku, kdy došlo 
ke změně v očekávání trhů ohledně ekonomického oživení americké eko-
nomiky a s tím spojeného načasování snížení objemů dluhopisů nakupo-
vaných americkým Fedem v rámci programu QE3.7 Tato změna 
v očekávání spustila nebývale prudké přizpůsobení cen v celé řadě kate-
gorií aktiv napříč globálními trhy, které bylo doprovázeno tržními turbu-
lencemi. Přizpůsobení cen se lišilo napříč zeměmi jak z hlediska jeho veli-
kosti, tak i charakteru. Zatímco trhy vysoce hodnocených státních 
dluhopisů zaznamenaly pokles cen, ceny většiny akcií a rizikových korpo-
rátních dluhopisů rostly (Graf III.14). Loňské události ovlivnily rovněž vývoj 
na tuzemských finančních trzích, ačkoliv ve srovnání s rozvíjejícími se trhy 
méně. 

BOX 2: PŘIMĚŘENOST VÝŠE AKTUÁLNĚ NÍZKÝCH VÝNOSŮ 
ZE STÁTNÍCH DLUHOPISŮ VZHLEDEM K JEJICH 
MAKROFINANČNÍM FUNDAMENTŮM 

Cílem tohoto boxu je naznačit pravděpodobný vývoj výnosů dlou-
hodobých státních dluhopisů v dalších letech s ohledem na jejich 
trend a průběh hospodářského cyklu. Výnosy státních dluhopisů 
napříč širokým spektrem zemí dlouhodobě klesají (Graf III.1 Box) 
navzdory jejich rostoucímu zadlužení (Graf III.2 Box). Za tímto 
trendem lze nalézt několik společných globální faktorů. Mezi 
hlavní patří značné přebytky úspor v rozvíjejících se ekonomikách 
a s tím související akumulace rezerv v bilancích centrálních bank, 
globální změny portfolií ve prospěch držby bezpečných aktiv 
a v neposlední řadě pokles nominálních úrokových sazeb spojený 
s ukotvením nízkých inflačních očekávání.  

Významný pokles výnosů ze státních dluhopisů nicméně nastal až 
s nástupem finanční krize. V reakci na klesající míru inflace, pro-
pad investic a negativní mezeru výstupu snížila značná část cen-
trálních bank vyspělých zemí své měnověpolitické sazby na úroveň 
blízkou nule. Některé navíc pomocí nekonvenčních nástrojů mě-
nové politiky zvolily přímé ovlivnění termínové prémie domácích 
státních dluhopisů. Tím uvolnily značné množství likvidity, snížily 
tržní volatilitu a změnily úrokové diferenciály. To způsobilo pře-
skupení kapitálových toků mezi zeměmi v důsledku nárůstu po-
ptávky po atraktivnějších aktivech. V některých zemích se tak zvý-
šil podíl nerezidentů na držbě státních dluhopisů a vývoj jejich 
výnosů se dostal pod vyšší vliv externích faktorů. V souvislosti 
s tímto vývojem poukazují výsledky nejnovějších studií 

7  Události obdobného charakteru nastaly rovněž na přelomu let 1993 a 1994, kdy v reakci 
na zpřísnění měnové politiky americkým Fedem významně vzrostla volatilita na globálních 
dluhopisových trzích. Blíže viz: ECB (2013): Financial Stability Review, listopad 2013, Box 4. 

GRAF III.13 

Vývoj hodnoty emitovaných korporátních dluhopisů v ČR 
(v mld. Kč) 

 
Pramen:  ČNB 
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Globální pohled na vývoj výnosů státních dluhopisů 
(v %) 

 

 
Pramen:  Thomson Reuters, výpočty ČNB 
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GRAF III.14 

Změna cen vybraných globálních aktiv 
(procentní změny mezi 22. 5. 2013 a 31. 10. 2013) 

 
Pramen:  Bloomberg L.P., výpočty ČNB 
Pozn.:  Do zemí CEE jsou zahrnuty ČR, HU, PL, a SK. Kvalitními dluhopisy jsou dluhopisy 

s ratingem AAA, rizikové s ratingem ve spekulativním pásmu (BB+ a nižší). Vý-
počty cenových změn jsou provedeny na jednotlivých cenových indexech 
s výjimkou údajů o zemích CEE, které jsou vypočteny vždy jako průměr změn ce-
nových indexů pro jednotlivé země. 
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o determinantách výnosů státních dluhopisů na měnící se význam 
lokálních a globálních faktorů, kdy se vlivem integrace trhů rele-
vance zahraničních proměnných po roce 2007 zvyšuje.8  

Rovnovážné reálné výnosy státních dluhopisů byly odhadnuty na 
základě jednoduchého modelu založeného na výpočtu průměrné-
ho vlivu domácích makroekonomických proměnných napříč širo-
kým spektrem zemí. Hlavní sledovanou veličinou je rozdíl mezi 
pozorovanou průměrnou hodnotou reálného výnosu státního dlu-
hopisu dané země a příslušnou modelovou hodnotou. Model vy-
chází z předpokladu, že reálné výnosy dlouhodobých státních dlu-
hopisů jsou určovány zejména současným a očekávaným reálným 
hospodářským růstem a rizikovou prémií.9 Formálně lze tento 
vztah vyjádřit jako: 

𝑟𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡 + 𝛾𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑡 + 𝛿𝑑𝑙𝑢ℎ𝑖𝑡 + 𝜂𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜𝑖𝑡 + 𝜃𝑢𝑠𝑝𝑜𝑟𝑦𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

kde r značí reálný výnos definovaný jako průměrný nominální vý-
nos pětiletého státního dluhopisu po odečtení inflace. Pro rozlišení 
krátkodobých a dlouhodobých faktorů je vliv reálného hospodář-
ského růstu odhadován odděleně pro jeho trendovou (trend) a 
cyklickou složku (cyklus). Prémie za svrchované riziko, která je 
ovlivněna především udržitelností vládního dluhu, byla v modelu 
zastoupena poměrem výše vládního dluhu k HDP (dluh) a saldem 
vládního rozpočtu k HDP (saldo).10  Poslední zahrnutou proměn-
nou je míra národních úspor (uspory). Úspory v modelu zastupují 
domácí absorpční kapacitu. Účelově bylo abstrahováno od někte-
rých dočasně významných vnějších vlivů, jakými jsou např. tržní 
sentiment, rating země nebo již zmíněný vliv významných zahra-
ničních ekonomik působících přeshraničně prostřednictvím kapitá-
lových investic. 

Zvolený model byl odhadnut na datech v časovém rozpětí mezi 
1980–2013 pro vybrané země skupiny OECD, v případě ČR mezi 
2002–2013.11 Implikované hodnoty výnosů vznikly zprůměrová-

8  Viz Miyajima, K., Mohanty, M. S., Chan, T (2012): Emerging Market Local Currency Bonds: 
Diversification and Stability, BIS WP č. 391 nebo Turner, P. (2013): Benign Neglect of the 
Long-term Interest Rate, BIS WP č. 403.  

9  Viz Moore, Nam, S., Suh, M., Tepper, A. (2013): Estimating the Impacts of U.S. LSAPs on 
Emerging Market Economies’ Local Currency Bond Markets, FRBNY Staff Report č. 595 ne-
bo Bernanke (2013): Long-term Interest Rates, příspěvek na konferenci The Past and Future 
of Monetary Policy, San Francisco, USA, březen 2013. 

10  Viz IMF (2014): World Economic Outlook, duben 2014. 
11  Vzorek zemí zahrnuje tyto země: Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, 

Irsko, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, 
Španělsko a Švýcarsko. Byla využita data Economist Intelligence Unit a Thomson Reuters. 

GRAF III.2 BOX 

Srovnání výše vládních dluhů a výnosů pro vybrané vyspělé 
ekonomiky 
(v %) 

 
Pramen:  MMF, Thomson Reuters, výpočty ČNB 
Pozn.:  Výnosy desetiletých SD jsou vyjádřeny jako průměr hodnot v daném roce; úroveň 

dluhu je vyjádřena v poměru k HDP. 

0

4

8

12

16

20

0

50

100

150

200

250

ES JP UK US SK IT FR CZ CA DE BE AT

Vládní dluh 2008 Vládní dluh 2013

Výnos 2008 (pravá osa) Výnos 2013 (pravá osa)

GRAF III.3 BOX 

Realizované a modelové hodnoty výnosů ze státních 
dluhopisů pro vybrané země 
(v %) 

 
Pramen:  EIU, Thomson Reuters, výpočty ČNB 
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Realizované a modelové hodnoty výnosů ze státních 
dluhopisů pro vybrané země 
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ním výsledků dosažených s využitím dvou metod odhadu, a to 
panelové regrese s fixními efekty a lineární regrese pro jednotlivé 
země.12 

Výsledky obou metod ukázaly, že pro jednotlivé země se pozoro-
vané hodnoty od modelových a v čase stabilnějších hodnot odchy-
lují jen dočasně (pro výběr zemí viz Grafy III.3 Box a III.4 Box). Vý-
razné vychýlení modelových hodnot od skutečných hodnot bylo 
možné u většiny analyzovaných zemí pozorovat zejména v období 
od roku 2009, tedy v období nástupu dluhové krize, významného 
propadu ekonomické aktivity a silně uvolněných finančních pod-
mínek. Vychýlení modelové hodnoty směrem nahoru je patrné 
u zemí, jejichž státní dluhopisy jsou globálně považovány za bez-
pečné jako v případě Německa (Graf III.4 Box), Kanady, Nového 
Zélandu či Finska. Druhou skupinu tvoří naopak ekonomiky jako 
Itálie, Irsko, Maďarsko (Graf III.4 Box) či Španělsko, pro které mo-
del implikuje v některých pozorováních z tohoto období výnosy 
nižší než realizované. U těchto zemí je tak zřejmý pesimističtější 
tržní sentiment ohledně vývoje jejich fundamentálních faktorů. 
V případě České republiky nejsou odchylky skutečných hodnot od 
modelových příliš velké, nicméně dopad krize v období mezi léty 
2008 až 2011 a následné zavedení nekonvenčních měnových ná-
strojů ECB je z jejich vývoje zřetelný. U všech zemí byl v roce 2013 
zaznamenán znatelný obrat směrem k modelem implikované 
hodnotě, i když výchylky jsou stále patrné (Graf III.5 Box). Odchyl-
ky lze částečně přičíst také heterogenitě panelových dat, neboť 
trhy státních dluhopisů jednotlivých zemí se liší ve struktuře inves-
torské základny, velikosti, likviditě, a proto jejich výnosy mohou 
vykazovat rozdílnou citlivost na vnější vlivy. 

Přelévání externích šoků závisí na více faktorech… 
Riziko přelévání externích šoků souvisí s přítomností nerezidentů a jejich 
významným podílem na držbě domácích aktiv. Domácí ceny aktiv jsou 
potom volatilnější a náchylnější na externí šoky, protože nerezidenti ob-
vykle drží svá zahraniční aktiva k přecenění a neustále vyhledávají výnos-
nější investiční příležitosti. Ve srovnání s rezidenty jsou tak daleko citlivější 
na vývoj externích faktorů včetně globálního tržního sentimentu a mohou 
snáze podléhat stádovému chování. Podíl zahraničních držitelů vládního 
dluhu ve většině sledovaných zemí CEE narostl (Graf III.15), a to nejen 
v případě cizoměnových dluhopisů. To je patrné ze srovnání vyššího podí-
lu nerezidentů na držbě vládních dluhů a podílu zahraničních emisí (Grafy 
III.15 a III.16). Podíl nerezidentů na českém vládním dluhu vzrostl jen mír-

12  Rovněž byly provedeny testy citlivosti výsledků na rozsah vzorku zemí, časového období i 
na specifikaci modelu. Odhadnuté koeficienty s výjimkou 𝜃 byly statisticky signifikantní na 
5% hladině významnosti, a to se znaménkem v souladu s očekáváním: trend (+), cyklus (−), 
debt (+), saldo (−), uspory (−). Jejich hodnoty byly navíc poměrně robustní vůči různým 
specifikacím modelu a velikosti vzorku podkladových dat. 

GRAF III.5 BOX 

Rozdíl pozorované a modelové hodnoty reálného výnosu 
pětiletého SD pro období roku 2013 
(v %) 

 
Pramen:  EIU, Thomson Reuters, výpočty ČNB 
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Podíl nerezidentů na držbě státních dluhopisů ve vybraných 
zemích CEE 
(v %; údaj ke konci období) 
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ně a v porovnání s jinými zeměmi regionu je relativně stabilní (27 %) a 
nízký, i když ne zcela zanedbatelný. Stejně tak podíl zahraniční emise na 
českém vládním dluhu zůstává relativně nízký (20 %). Mezi investory ku-
pujícími dluhopisy emitované českými nefinančními podniky však převlá-
dají nerezidenti (Graf III.17). Stejně je tomu u zahraničních emisí vydaných 
českými bankami, které představují kolaterál uznatelný ECB.13 

…jejichž vliv nelze podceňovat ani v případě ČR 
Určité riziko může představovat nižší likvidita na trhu českých dluhopisů. 
Jejich potenciální výprodej ze strany nerezidentů by mohl vyvolat relativně 
vysokou volatilitu. Dopad externích výkyvů by v případě konkrétních in-
vestorů závisel zejména na velikosti přeceňovaného portfolia, množství a 
ceně prodejů, objemu dluhopisů použitých jako kolaterál v repo opera-
cích v případě realizace zajištění a výši zajištění proti úrokovému riziku. 
Podíl dluhopisů na celkových aktivech představuje v případě bank kolem 
20 %, z čehož okolo 50 % představují dluhopisy k přecenění tržní hod-
notou (Graf III.18). U pojišťoven se tento podíl pohybuje okolo 60 % ak-
tiv, z toho 60 % k přecenění, u fondů PS přibližně 87 % aktiv a z toho 
80 % k přecenění. Instituce však nečelí pouze rizikům okamžité ztráty 
z případného přecenění aktiv citlivých na pohyb úrokové sazby, ale rovněž 
riziku snížení jejich tržní likvidity, a tedy nemožnosti tato aktiva 
v plánovaném horizontu prodat. Doba držby aktiv se tak může v období 
tržního napětí prodlužovat, čímž se postupně zvyšuje splatnostní nesou-
lad. Z tohoto důvodu jsou daná rizika součástí zátěžových testů ČNB (část 
4.2).  

  

13  Zahraniční emise, resp. emise dle zahraničního práva umožnila novela Zákona 
o dluhopisech z května 2012. Zatím této možnosti využila Raiffeisen Bank, která v červnu 
2013 vydala kryté dluhopisy v hodnotě 500 mil. EUR a UniCredit Bank, která v prosinci 
2013 vydala pětileté hypoteční zástavní listy v hodnotě 800 mil. EUR.  

GRAF III.16 

Podíl domácí a cizoměnové emise na vládním dluhu u 
vybraných zemí CEE 
(v %) 

 
Pramen:  MF ČR, MMF, Světová banka 

0

20

40

60

80

100

2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013

CZ HU PL SK RO

Cizoměnová emise Domácí emise

GRAF III.17 

Držitelé dluhopisů vydaných českým soukromým sektorem 
(v mld. Kč; k 31. 12. 2013) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  Kategorie "ostatní" zahrnuje vládní instituce a neziskové instituce sloužící 

domácnostem. 
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GRAF III.18 

Struktura portfolia dluhopisů dle sektoru a způsobu ocenění 
(v %; podíl na dluhopisech; ke konci období) 

 
Pramen:  ČNB 
Pozn.:  AFS značí finanční aktiva v účetní kategorii „realizovatelná“. Údaje za sektor 

pojišťoven zahrnují též finanční umístění, kde je nostitelem investičního rizika 
pojistník. 
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3.2  VÝVOJ NA TRHU NEMOVITOSTÍ 

Po poměrně dlouhém období poklesu cen nemovitostí došlo v roce 2013 
k obnovení jejich růstu, který byl tažen především vývojem v Praze. 
V mezinárodním srovnání byl tento růst vcelku umírněný. Nebyl však pod-
ložen vývojem ekonomických fundamentů, když byl v porovnání 
s předpoklady ze ZFS 2012/2013 vykázán nižší růst mezd, horší situace na 
trhu práce i zhoršení demografických ukazatelů. Zároveň nebylo oživení 
poptávky po bytech podloženo vývojem počtu transakcí, který dále klesal. 
Ukazatele udržitelnosti cen indikují nadále potenciální podhodnocení cen 
bytů, zatímco odhady za použití ekonometrických metod naznačují spíše 
jejich mírné nadhodnocení. Při uvážení vlivu všech fundamentálních fak-
torů se současné ceny jeví přibližně v rovnováze. Na základě předpokladů 
Základního scénáře se pro další období předpokládá mírný, nicméně po-
stupně zrychlující růst cen. 

Období klesajících cen rezidenčních nemovitostí v ČR se zdá být u 
konce…  
U vývoje realizačních cen rezidenčních nemovitostí byly oproti roku 2012 
zaznamenány dvě hlavní změny. Především se v průběhu roku 2013 po-
tvrdily signály o blížícím se konci téměř čtyřletého období trvale klesajících 
cen nemovitostí, a to ve většině kategorií (Graf III.19). Realizační ceny by-
tů přešly do růstové fáze ve druhém čtvrtletí 2013 (meziroční nárůst 
o 0,5 %), tažené převážně vývojem cen v Praze (nárůst o 3,0 %). Ceny ve 
zbytku ČR v průměru dále klesaly (o −0,7 %), třebaže některé mimopraž-
ské regiony již zaznamenaly znatelnější nárůst (Jihočeský kraj o 2,6 %, 
Liberecký kraj o 2,7 %). Ve druhé polovině roku 2013, pro kterou zatím 
nejsou dostupná data ČSÚ o realizačních cenách z převodu nemovitostí, 
naznačují alternativní zdroje spíše stagnaci cen.14 K růstu dále docházelo 
jak u cen rodinných domů (o 1,2 % ve 4. čtvrtletí 2013), tak i u cen sta-
vebních pozemků (o 1,9 %). Druhou změnou byla podstatná revize dat 
ze strany ČSÚ směrem nahoru, která zpětně zkorigovala náhled na dy-
namiku cen většiny typů nemovitostí po roce 2010. Třebaže celková ten-
dence cen zůstala i po revizi slabě klesající, u hlavní sledované kategorie 
realizačních cen bytů je předešlý cenový pokles ve skutečnosti mírnější, 
než bylo před revizemi dat uveřejněno.15 V případě rodinných domů se 
pak revize týkala zejména období cenového nárůstu v roce 2011, které 
bylo podle nejnovějších dat delší. Podobně byl pokles cen rodinných do-
mů v roce 2012 podle nových dat podstatně mírnější (v průměru 
−0,4 %). Největší revizi směrem nahoru však zaznamenaly stavební po-
zemky, když byl údaj o meziročním poklesu s minimem −5,2 % ve třetím 
čtvrtletí 2012 zkorigován na růst ve výši 2,1 % ve stejném období.  

14  Například alternativní ukazatel realizačních cen dle HB indexu (viz 
http://www.hyposvet.cz/hb-index/). Vzhledem k tomu, že dle tohoto indexu vykazovaly 
údaje pro realizační ceny bytů v posledních několika čtvrtletích vyšší pokles, resp. slabší ná-
růst, je pravděpodobné, že je i údaj o poklesu realizačních cen bytů ve čtvrtém čtvrtletí ro-
ku 2013 vychýlen směrem dolů. HB index neposkytuje údaje v regionálním členění.   

15  Zatímco dle původních odhadů v Praze v roce 2012 ceny bytů meziročně klesaly o −3,8 % 
a ve zbytku ČR o −10,7 %, nově činí tyto poklesy pouze −0,2 %, resp. −1,8 %. Přitom 
o cca půl roku dříve ČSÚ naopak revidoval své původní odhady pro první pololetí 2012 
v opačném směru (v Praze o −1,4 %, mimo Prahu o −8,4 %). 

GRAF III.19 

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. 2013 předběžné údaje, ostatní údaje za 

2013 dopočet z alternativních zdrojů dat o realizačních cenách (HB index aj.). 
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Konec období poklesu cen v ČR se pak v případě cen bytů, u kterých je 
k dispozici více alternativních zdrojů dat s aktuálnějšími údaji, potvrzuje 
napříč regiony i druhy sledovaných cen (Graf III.20). Po prudkém vystřele-
ní nabídkových cen v Praze v roce 2012 docházelo od poloviny roku 2013 
k podstatnému zmírnění tempa jejich růstu (3,8 % v 1. čtvrtletí 2013), 
což potvrzuje hypotézu o statistické anomálii této řady vykazované ČSÚ a 
zmíněné již ve Zprávě o inflaci I/2013. Oproti tomu nabídkové ceny 
v ostatních regionech přecházely v loňském roce do růstové fáze jen velmi 
pozvolna.  

Zatímco v minulém roce tato Zpráva hovořila o dvourychlostním vývoji 
cen nemovitostí s Prahou v roli cenového vůdce a relativně homogenním 
vývojem ve zbytku ČR, nyní se situace napříč regiony začíná značně dife-
rencovat. Dle alternativních informací o nabídkových cenách z Institutu 
regionálních informací16 došlo v prvním čtvrtletí 2014 k poměrně výraz-
nému meziročnímu nárůstu nabídkových cen srovnatelnému s Prahou 
(5,4 %) v Brně (4,5 %), v Českých Budějovicích (5,5 %) nebo v Hradci 
Králové (5,5 %). Nabídkové ceny naopak stále klesaly v Ústí nad Labem (o 
−6,0 %) nebo ve Zlíně (o −4,4 %). Výjimku z růstové tendence pak 
v Praze tvoří segment nových bytů, u kterých byl ve čtvrtém čtvrtletí 2013 
nadále zaznamenán slabý pokles (o −0,8 %). Ten lze vnímat jako zpoždě-
nou korekci dřívějšího nadhodnocení, neboť v minulosti klesaly ceny no-
vých bytů oproti bytům starším výrazně pomaleji. Pokles cen navíc sehrál 
roli v oživení prodejů bytů z rezidenčních developerských projektů (viz 
níže).  

… což vyplývá i z mezinárodního srovnání 
Konec období plošných poklesů cen nemovitostí je patrný 
z mezinárodního srovnání s rozvinutými zeměmi, u kterých je však nadále 
vývoj značně diferencovaný (Graf III.21). Ze států, u kterých bylo splasknu-
tí cenové bubliny po nástupu finanční krize dále umocněno dluhovými 
problémy, klesají ceny stále v Řecku a Španělsku (v roce 2013 propad 
o −15,2 %, resp. −4,4 %). Naopak ceny nemovitostí v Irsku, které dosud 
v rámci této skupiny zemí klesaly nejrychleji, vykazují v posledním sledo-
vaném období jeden z největších nárůstů ze všech sledovaných zemí 
(6,2 %). Rychleji rostou ceny pouze v USA, kde však k obratu cen došlo 
stejně jako ve Velké Británii podstatně dříve. Brzké obnově trhu zde po-
mohlo i časné oživení trhu s úvěry a i výraznější celkové ekonomické oži-
vení. Nárůst cen bydlení v USA o 10,1 % ve čtvrtém čtvrtletí 2013 vzbu-
zuje obavy o vzniku další spekulativní bubliny, a to i přesto, že předchozí 
zaznamenané poklesy byly v případě USA výraznější. Z hlediska možné 
přeshraniční nákazy je nicméně pozitivní informací, že země, u kterých 
byla v ZFS 2012/2013 akcentována nejistota ohledně vývoje cen nemovi-
tostí, rostou nízkými tempy (Rakousko a Belgie o 2,6 %, resp. 1,1 %), 
nebo dokonce trvale klesají (Francie o −2,5 %). Přesto některé z těchto 
zemí nadále vykazují známky přehřátí trhu nemovitostí,17 přičemž případ-

16  Ceny bytů od IRI představují variantní zdroj k nabídkovým cenám zveřejňovaným ČSÚ, 
narozdíl od nich jsou však členěny i po krajích.  

17  Hovoří se především o nadhodnocení cen nemovitostí v Rakousku, Belgii a Švédsku (viz FSR 
ECB). U Německa, kde agregovaný index roste zatím relativně mírně (reálný růst za posled-

GRAF III.20 

Ceny bytů dle ČSÚ – realizační a nabídkové ceny 
(v %; meziroční změny indexů) 

 
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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GRAF III.21 

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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né narovnání těchto nerovnováh by mohlo mít i nepřímé dopady na trh 
nemovitostí v ČR (např. celkový odklon nadnárodních investorů od inves-
tic do nemovitostí). 

V rámci skupiny zemí novějších členských států EU (Graf III.22) přetrvává 
dle posledních dostupných údajů ve fázi poklesu Maďarsko (−7,4 %) 
a Slovensko (−3,1 %), které se dlouhodobě nejvíce přibližuje dynamice 
cen v ČR. Naopak v Bulharsku došlo podobně jako v ČR po čtyřletém ob-
dobí poklesu v prvním čtvrtletí 2014 k výraznější oživení (růst o 1,8 %). 
V růstové fázi pak dlouhodobě pokračuje Estonsko (13,2 %), nově se 
skokově začaly zvyšovat ceny v Polsku (meziročně z −10,0 % ve 
4. čtvrtletí 2012 na 5,6 % ve 3. čtvrtletí 2013) a v Litvě (z −8,7 % ve 
4. čtvrtletí 2012 na 7,8 % ve 4. čtvrtletí 2013). Celkově lze tak pomalý 
přechod do fáze růstu cen v ČR hodnotit jako umírněný, když je ampli-
tuda meziročních změn v případě ČR tradičně menší než u ostatních ze-
mí.  

Dostupnost bydlení se tak může začít zhoršovat…  
Po dlouhém období zvyšující se dostupnosti bydlení tažené cenovými po-
klesy se nyní poměr ceny bytu a mzdy poprvé v ČR jako celku mezičtvrt-
letně zhoršil (Graf III.23). Nárůst indikátoru ke konci roku 2013 (meziroč-
ně i mezičtvrtletně o 0,9 %) byl doposud tažen především růstem cen 
a zhoršením dostupnosti bydlení v Praze (meziročně o 5,2 %). 
To v současné době znamená další rozšiřování již tak velkých rozdílů 
v dostupnosti bydlení v Praze, Brně a zbytku ČR. V hlavním městě trvá 
oproti zbytku ČR dvakrát delší dobu, než si průměrná domácnost vydělá 
na vlastní bydlení, rozdíl oproti Ostravě a Ústí nad Labem je pak více než 
trojnásobný. Za tímto rozdílem zřejmě stojí i zvýšená ochota domácností 
za bydlení v Praze platit, kdy nezaměstnanost v hlavním městě je výrazně 
nižší než v regionech, kde je bydlení nejdostupnější. Třebaže pak kromě 
Prahy zatím není zhoršení dostupnosti bydlení patrné z údajů 
o meziročních změnách ukazatele poměru ceny bytu a mezd, vzhledem 
k nízké inflaci a stále ještě slabému hospodářskému oživení se dá předpo-
kládat zhoršení dostupnosti bydlení i v mimopražských regionech, kde 
očekávané nárůsty cen zřejmě nebudou plně kompenzovány mzdovou 
dynamikou.  

… a stejně tak začíná klesat i prostor pro zisk cestou nákupu 
nemovitostí jako investice 
Podobně jako u podílu cen nemovitostí a mezd ovlivňovalo výše uvedené 
oživení cen v roce 2013 i výnos z pronájmu bytu. Ten ve většině regionů 
v roce 2013 po zhruba 4 letech nárůstu meziročně klesal o 0,1 až 0,3 p.b. 
(Graf III.24), přesto však zůstává oproti svým minimům z roku 2008 
v průměru o 0,6 p.b. vyšší. Vzhledem k historicky nízkým úrokům z úvěrů 
na bydlení, které v průběhu roku 2013 většinou stagnovaly, však přetrvá-
vá relativní výhodnost spekulativních nákupů bytů jako investice. 
S ohledem na nárůst výnosů alternativní investice do státních dluhopisů 

ní tři roky dohromady o 4 %), dochází k vysokému růstu cen nemovitostí v největších měs-
tech (za tři roky reálný nárůst o 22,6 %). 

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 

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 2013 předběžné údaje, resp. dopočet z nabídkových cen. 
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GRAF III.24 

Výnosy z pronájmu bytu 
(v %) 

 
Pramen:  IRI, ČNB 
Pozn.:  Porovnání výnosu desetiletého státního dluhopisu a sazeb nových úvěrů na 
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a vzhledem k vyšší úrovni výnosů do komerčních nemovitostí (dle typu 
nemovitosti výnosy 6 až 7,5 %) se však relativní výhodnost této investice 
především pro institucionální investory postupně zmenšuje. U individuál-
ních investorů, jejichž podíl dle anekdotické evidence roste, je pak otáz-
kou, zda si jsou vždy vědomi všech rizik, která tato investice nese. Celko-
vě ukazatele udržitelnosti cen nemovitostí i přes dílčí zhoršení ve srovnání 
se svými historickými hodnotami nadále naznačují spíše mírné podhodno-
cení cen nemovitostí v ČR. Aktualizované odhady rovnovážnosti cen ne-
movitostí používající složitější ekonometrické přístupy naopak indikují, že 
ceny nemovitostí mohou být mírně nadhodnocené (podrobněji viz část 
5.4). Po posouzení všech cenových fundamentů se lze přiklonit k tomu, 
že ceny jsou v současnosti blízko rovnovážných hodnot.  

Oživení cen nemovitostí neodráželo zlepšení ekonomických 
fundamentů… 
Výše uvedené dílčí oživení cen nemovitostí v roce 2013 bylo do určité mí-
ry překvapivé. Růst cen bytů byl o cca 4 p.b. vyšší, než předpokládal Zá-
kladní scénář ze ZFS 2012/2013 (Graf III.25). I když část z tohoto překva-
pení mohla být dána výše diskutovanými revizemi realizovaných cen, 
které znamenají zvýšenou nejistotu spojenou s interpretací skutečného 
vývoje, je zjevné, že růst cen nebyl zcela v souladu s vývojem jejich eko-
nomických fundamentů. Oproti předpokladům z minulého roku přede-
vším došlo k nižšímu růstu HDP a souvisejícímu zhoršení situace na trhu 
práce, které se projevilo v poklesu reálných mezd a v nárůstu nezaměst-
nanosti (viz kapitola 2). Zhoršovaly se také demografické trendy, když byl 
v roce 2013 zaznamenán jak záporný přirozený přírůstek obyvatelstva, 
tak i záporný přírůstek stěhováním. Záporný celkový přírůstek obyvatel-
stva (0,35 osoby na 1 000 obyvatel) nastal poprvé od roku 2002, v době 
vrcholu v cenách nemovitostí přitom celkové přírůstky dosahovaly 8,7 
osoby na 1 000 obyvatel.  

… a představovalo tak nejspíše korekci předchozího podhodnocení... 
To, že ceny nemovitostí rostly zároveň se zhoršováním jejich determinant, 
lze interpretovat tak, že jde o korekci v minulosti identifikovaného pod-
hodnocení cen, tedy přiblížení se jejich rovnovážné úrovni. Vzhledem 
k tomu, že disproporce mezi vývojem fundamentálních faktorů a vývojem 
cen bytů byla kombinována s výše uvedeným zvýšeným podílem nemovi-
tostí jako finanční investice, další rychlý růst cen by při nezměněných 
podmínkách mohl znamenat, že vznikají zárodky cenové bubliny vlivem 
spekulačních aktivit na trhu.  

I když je s interpretací cen spojena poměrně výrazná nejistota, v souladu 
se Základním scénářem lze do budoucna předpokládat spíše mírné ná-
růsty cen nemovitostí, do poloviny roku 2015 o cca 0,75–2 % meziročně, 
od druhé poloviny roku 2015 pak může růst cen zrychlovat až k 3–5 % 
(Graf III.25). Tento růst cen nemovitostí je podmíněn zejména předpoklá-
daným oživováním ekonomické aktivity, které je taženo především vývo-
jem v zahraničí, uvolněnou měnovou politikou, ale i očekávaným uvolně-
ním fiskální politiky. Ne nevýznamnou roli hraje rovněž uvolnění kurzové 
složky měnových podmínek prostřednictvím využívání měnového kurzu 
jako dalšího nástroje měnové politiky ČNB (viz kapitola 2), který může 
vytvářet motiv k nákupu nemovitostí nerezidenty pro investiční účely. 

GRAF III.25 

Scénáře vývoje cen nemovitostí  
(absolutní index; maximum – 3Q 2008 = 100) 

 
Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB 
Pozn.:  Vzhledem k revizím byly historické scénáře cen nemovitostí navázány na aktuali-

zované ceny bytů pro období sestavení scénáře. 
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Tento makroekonomický vývoj a zprostředkovaně i vývoj cen je nadále 
zatížen velkou nejistotou, přičemž se dá předpokládat, že bude nadále 
diferencovaný podle regionů. V souvislosti s nižší mírou nezaměstnanosti 
v Praze a okolí a také s předpokládaným rozdílem v přírůstku obyvatel-
stva18 bude růst cen bytů koncentrován i nadále do hlavního města. Lze 
očekávat i další zvýraznění diferenciace mezi ostatními regiony. Rizika 
výrazně horšího makroekonomického vývoje jsou ilustrována zátěžovým 
scénářem Evropa v deflaci, při jehož naplnění by ceny bytů mohly pokles-
nout až o 20 % (Graf III.25). V dlouhodobém horizontu bude růst cen 
nemovitostí brzděn zhoršujícími se demografickými charakteristikami, 
když dle nejnovější demografické projekce ČSÚ má v ČR dojít do roku 
2050 k poklesu populace až o 4 %. 

… ani se zatím nepromítlo do aktivity na trhu s bydlením 
Oživení poptávky na trhu nemovitostí, které by mohlo vyplývat z cenové-
ho vývoje, prozatím není potvrzováno vývojem počtu transakcí na nemo-
vitostním trhu, které stejně jako v minulosti klesají. Dále se propadal po-
čet dokončených i zahájených bytů, který byl v roce 2013 u dokončených 
bytů nejnižší od roku 2001 a u bytů zahájených dokonce od roku 1998 
(Graf III.26). Snižoval se také počet transakcí měřený počtem předmětů 
řízení o vkladu vlastnického práva pro domy a byty (za celý rok 2013 
o 6,9 %, oproti hodnotám z roku 2008 je takto měřený počet transakcí 
na úrovni zhruba 55 %). O diferencované situaci na trhu nemovitostí me-
zi Prahou a zbytkem ČR však nasvědčuje i to, že počet transakcí pro domy 
a byty v Praze a ve Středočeském kraji rostl o 9,3 %, ve zbytku ČR pak 
poklesl o 10,4 %. Toto je v souladu se zvýšením prodejů nových bytů 
z developerských projektů v Praze o 24,9 % (údaje společnosti Ekospol).  

Po velkém nárůstu počtu nových hypotečních úvěrů v letech 2011–2012 
přišlo na trhu s úvěry počátkem roku 2013 ustálení, s jeho koncem se ale 
počet nových hypotečních úvěrů opět rychle zvýšil. S nárůstem počtu no-
vých hypotečních úvěrů souvisí také nárůst počtu zápisů zástavního práva 
o 10,3 % (zdroj ČÚZK). Velká část pozorovaného nárůstu počtu nových 
hypotečních úvěrů je dána refinancováním již existujících úvěrů (blíže viz 
část 2.3), přesto však část tohoto růstu může být indikátorem blížící se 
zvýšené aktivity na trhu s bydlením. 

Investiční aktivita na trhu komerčních nemovitostí roste  
Na trhu komerčních nemovitostí došlo po útlumu z roku 2012 v roce 
2013 k oživení celkového objemu realizovaných investic na 1,559 mld. 
EUR,19 což je zhruba o 40 % více, než činí jejich dlouhodobé průměry 
(Graf III.27). Téměř polovina realizovaných transakcí se přitom týkala kan-
celářských nemovitostí v Praze. Obnovení investiční aktivity je taženo pře-
devším zahraničními subjekty, u kterých se může projevovat honba za 
výnosem v prostředí nízkých výnosů alternativních aktiv a postupného 

18  Dle projekce obyvatelstva v krajích ČR dle ČSÚ v příštích 5 letech vykáže Praha a Středo-
český kraj celkový přírůstek obyvatelstva cca 2 %, zatímco ve zbytku ČR populace poklesne 
o 0,7 %. 

19  Do objemu realizovaných investic se počítají jak transakce s nově dokončenými komerčními 
nemovitostmi, tak transakce s nemovitostmi dokončenými již v minulosti, u kterých napří-
klad původní investor zajistil jejich pronájem a přeprodává je nemovitostnímu fondu. 

GRAF III.26 

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

 
Pramen:  ČSÚ, ČÚZK, Fincentrum Hypoindex 
Pozn.:  Vklady vlastnického práva pouze k budovám a jednotkám (bytům). 
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GRAF III.27 

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 centa za rok 2008, za logis-
tické nemovitosti a objemy transakcí za rok 2007. 
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zlepšování situace na zahraničních trzích komerčních nemovitostí (hlavně 
v Německu). Zvýšení investiční aktivity však není zatím příliš podloženo 
zlepšováním fundamentálních faktorů cen komerčních nemovitostí.20 Na-
bídka kancelářských nemovitostí (nově dokončené kancelářské plochy) 
meziročně klesla o 20 % a zůstává zhruba na polovině svého dlouhodo-
bého průměru, oproti tomu u logistických nemovitostí a nákupních center 
nabídka rostla a pohybuje se již jen mírně pod těmito průměry (zhruba 
o 10 %). Celková hrubá poptávka v sektoru kancelářských nemovitostí 
(objem pronajatých ploch) sice v roce 2013 meziročně vzrostla o 9,6 % 
a je nad úrovní svých dlouhodobých průměrů, její nárůst byl však tažen 
především dalším nárůstem podílu renegociací již dříve uzavřených smluv, 
který meziročně vzrostl o 6,4 p.b. na 49,4 %. Čistá poptávka, která je 
o vliv těchto renegociací očištěna, tak poklesla meziročně o 2,9 %, což se 
projevilo v nárůstu míry neobsazenosti o 1,2 p.b. na 13,2 % (Graf III.28). 
V sektoru průmyslových a logistických nemovitostí pak rostla jak hrubá, 
tak čistá poptávka (o 29 %, resp. o 5 % meziročně), míra neobsazenosti 
však také rostla o 1 p.b. na 7,9 %. V rámci středoevropského regionu 
míry neobsazenosti dosahují relativně nízkých hodnot. 

Poklesl podíl úvěrů v selhání v sektoru developerů 
Zlepšení prodejů bytů z rezidenčních developerských projektů spolu 
s oživením na trhu komerčních nemovitostí v roce 2013 vedlo ke snížení 
podílu úvěrů v selhání v sektoru developerů, který se již přiblížil podílu pro 
celý sektor nefinančních podniků (Graf III.29). Zároveň došlo ke konci roku 
2013 k obnovení meziročních růstů úvěrů developerským společnostem. Na 
druhou stranu jsou z dat CRÚ patrné také určité nepříznivé tendence spo-
jené s úvěrováním developerských podniků. Zaprvé se v roce 2013 u těchto 
podniků dále prodlužovala doba, po kterou banky sledují potenciálně rizi-
kové klienty, než je zařadí do kategorie nesplácených úvěrů. Zatímco 
v letech 2007–2008 byla průměrná doba sledování úvěru, který byl nako-
nec klasifikován, zhruba 5,1 měsíce, v roce 2013 tato doba činila 11,2 mě-
síce (o 1,3 měsíce déle než v roce 2012). Tento vývoj může být na jednu 
stranu projevem obezřetnějšího chování bank k sektoru jako celku, na dru-
hou stranu může ale znamenat odkládání klasifikace a vytváření opravných 
položek. Druhou potenciálně problematickou tendencí u úvěrů společnos-
tem podnikajících v oblasti nemovitostí je nárůst podílu úvěrů v cizí měně 
na 44 % z celkového objemu úvěrů (v letech 2007–2012 se pohyboval me-
zi 25 a 35 %). Tento podíl je sice podobný, jako byl v letech 2002–2004 
a je možné argumentovat, že především u komerčních nemovitostí jsou 
kurzová rizika omezena přirozeným zajištěním, kdy je velká část příjmů 
z pronájmu smluvně vázána v eurech. Přesto se ale zvyšuje citlivost develo-
perských společností na vývoj devizového kurzu. V situaci, kdy jsou nájmy 
nasmlouvány v cizí měně, sice dochází k přenosu kurzového rizika na ná-
jemníka, jeho finanční situace však často závisí na vývoji domácí ekonomiky. 
Případné znehodnocení kurzu se pak může projevit v jiné oblasti (například 
v míře neobsazenosti) a na developera nakonec dopadne.  

20  K fundamentálním faktorům kancelářských nemovitostí viz tematický článek Kancelářské 
nemovitosti v zemích střední Evropy této Zprávy. V tomto článku je mj. také vysvětlen vztah 
mezi hrubou poptávkou a mírou neobsazenosti a je provedeno srovnání ukazatelů kance-
lářského trhu nemovitostí mezi zeměmi střední Evropy a Německem. 

GRAF III.29 

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

 
Pramen:  ČSÚ, ČNB 
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GRAF III.28 

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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