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Vážené klientky, vážení klienti,

dovolte mi, abych vás přivítala na stránkách čtvrtletníku Erste Private Banking České 
spořitelny. Pomalu doznívá čas dovolených a my věříme, že jste ho prožili plně podle 
svých představ. 

Ten, kdo letos v létě navštívil některý z řeckých ostrovů, z tamní poklidné atmosféry 
možná ani nezaznamenal, jak „horké“ letní měsíce Řecko prožilo. Neschopnost splácet 
státní dluh vedla k jeho propadu stupnicemi ratingových agentur téměř až na jejich dno. 
Zástupci eurozóny se v Bruselu dohodli na záchranném programu, který Řecku pomůže 
snížit zadlužení, což napomohlo uvolnit podmínky splácení dluhů a částečně zátěž 
přesunulo také na bedra soukromých investorů. Fakticky však tyto kroky znamenají 
řecký bankrot, který pocítí investoři v celé Evropě. 

„Horké“ letní měsíce také prožila nejsilnější světová ekonomika, která se na přelomu 
prázdnin vypořádávala se zákonem stanovenou výší státního dluhu. Demokraté 
Baracka Obamy se však nakonec s republikány dohodli na zvýšení dluhového stropu, 
aby nedošlo k bankrotu Spojených států. Nerozhodnost a neochota amerických politiků 
nalézt společnou řeč při řešení ekonomických problémů však vyústila na počátku srpna 
k historicky prvnímu snížení ratingu agenturou Standard & Poor’s z nejvyšší známky 
AAA na AA+. Ukázalo se tak, že rozpočtové škrty a případné zvyšování daní není 
aktuální jen v eurozóně či České republice.

Události letních měsíců se samozřejmě promítaly také do vývoje na kapitálových trzích. 
Radost investorům tak dělala především cena zlata, která prolomila hranici 1900 dolarů 
za troyskou unci. Současná zvýšená averze vůči riziku tlačí jeho cenu vzhůru 
a z krátkodobého pohledu je zde jistě prostor pro jeho další růst. Historie však ukazuje, 
že na zlatu může přijít významná korekce. 

Chladné a deštivé počasí v České republice a neklidná situace na světových trzích 
nadělaly vrásky nejednomu investorovi a řada z vás konzultovala se svým privátním 
bankéřem další vývoj na trzích. Mohu vás však ujistit, že naši privátní bankéři a portfolio 
manažeři sledují bedlivě dění na trzích a věnují maximální péči správě vašeho 
majetku.

Přeji vám, ať prožijete závěr léta v klidné a harmonické atmosféře. 

S úctou
Klaudia Kocmanová
Erste Private Banking CZ
vedoucí oddělení

Světová ekonomika 
prožila „horké“ letní 
měsíce
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„Velká krize“ pokračuje v jízdě ve vyjetých kolejích.
Příští zastávka politická krize?
Tato finanční krize se skutečně zuby nehty drží zajetých 
pravidel, resp. fází. Minulost se neopakuje, ale hodně nás 
dokáže poučit, tak jako tentokrát. První fází je vznik bubliny, 
v našem případě bubliny na nemovitostním trhu a na trhu 
strukturovaných produktů, které byly navázány právě na 
nemovitostní trh. Samozřejmě bublina může vzniknout na celé 
řadě aktiv. Dokonce i na méně obvyklých, jako například 
v letech 1630 až 1637 v Holandsku, kdy tím aktivem byly 
cibulky tulipánů. Před vznikem bubliny se jedna cibulka 
obchodovala za jeden gulden. Na vrcholu bubliny až za deset 
tisíc guldenů (za tyto peníze se dal tehdy pořídit měšťanský 
dům v Amsterdamu). 

Bubliny a růst cen potřebují financování. Zde plní svou roli 
banky, a při této krizi navíc i investiční banky, které finanční 
alchymií vyšlechtily strukturované produkty, kterým nikdo 
nerozuměl, ale které byly popisovány jako velmi bezpečné 
investice. Splasknutí bubliny vede kvůli nárůstu nesplácených 
úvěrů k bankovní krizi. V této fázi stát často neváhá a snaží se 
zachránit bankovní sektor finančními injekcemi. V další fázi 
přichází ekonomická krize. Jednak kvůli negativním 
očekáváním, že „už nikdy ekonomika neporoste“, a jednak 
kvůli zadření úvěrového kanálu. Vlivem bankovní krize totiž 
banky přestanou být ochotné poskytovat úvěry, ale i díky 
negativním očekáváním se sníží poptávka po úvěrech. 
V situaci, kdy jsou ekonomiky závislé na úvěrovém kanálu, to 
znamená pokles ekonomik. Ekonomická krize opět vyvolává 
snahu politiků „pomoci“ krizi překonat zvýšením deficitů. 
Nárůst státního dluhu je tak velmi rychlý a vede k další fázi, 
tedy k fiskální krizi. A zde se nacházíme už více než rok. Jen 
pro doplnění, po fiskální krizi často přichází krize politická, ve 
které rostou preference populistických stran, případně rostou 
extrémní tendence ve společnosti. Nejvyhrocenější politickou 
krizí ve dvacátém století byla druhá světová válka. 

Jak si tedy vedeme na poli fiskální krize? Podívejme se nejdříve 
na eurozónu. Během posledních osmnácti měsíců lídři 
eurozóny ohlásili už šest „konečných“ řešení dluhové krize 
EMU. Bude to poslední (vyhlášení 21. července) řešení oním 
konečným? Nikoliv. Pozitivní je, že jádro EMU, tedy především 
Německo, ustupuje od svého postoje, který lze přirovnat 
k chování cestujícího první třídy na Titaniku. Titanic se začal 

potápět a onen cestující byl rozhořčen, jak se to vůbec mohlo 
stát. Rozhořčení nicméně není to, co Titanic a jeho samotného 
zachrání.

Jak vypadá dohoda? Poskytne větší prostor Řecku k řešení 
jeho problémů a poskytne nástroje pro omezení spekulativních 
tlaků proti velkým státům EMU. Z politického hlediska je 
důležité zapojení soukromého sektoru do řešení krize. To 
poskytne politikům před veřejností alibi a finanční pomoc tak 
bude více akceptována. Dluhovou krizi však není možné 
zdaleka považovat za vyřešenou. Ano, jde o mocné odkopnutí 
plechovky (tedy problémů) daleko, které může na chvíli uklidnit 
finanční trh.

Pokud se podíváme na dohodu detailněji, zjistíme, že EMU 
odsouhlasila další pomoc ve výši 109 mld. EUR. Formální 
detaily by měly být dopracovány do září. Spolu s předchozím 
kolem z loňského roku tak Řecko dohromady dostane 
219 mld. EUR v půjčkách od EFSF/ESM a MMF. Dále 
záchranný fond EFSF bude mít možnost nakupovat dluhopisy 
na sekundárním trhu, pokud to bude považovat za nezbytné 
Evropská centrální banka (ECB). Jde pravděpodobně o část 
kompromisu, v rámci něhož ECB souhlasila s tím, že bude 
používat řecké státní dluhopisy jako kolaterál (zástavu) 
i v případě defaultu, ovšem za podmínky, že budou plně 
garantované. Dluhopisy na trhu v minulosti odkupovala sama 
ECB v rámci opatření na udržení likvidity v mimořádných 
situacích. Už loni existovaly návrhy, aby tuto možnost měl 
i EFSF, ale Německo bylo proti a svůj názor prosadilo. EFSF 
bude mít také možnost poskytnout státům ohroženým nepřízní 
trhu pružné úvěrové linky ještě před plným propuknutím krize. 
Podobný nástroj použil Mezinárodní měnový fond (MMF) 
několikrát s úspěchem v období finanční krize i v našem 
regionu. Cílem je psychologicky ovlivnit trh tím, že se mu dá na 
vědomí, že ohrožený stát má zajištěnou možnost získat 
dodatečnou likviditu, a tím předejít vyhrocení krize. Díky 
uklidnění trhu pak často úvěrové linky ani není potřeba využít. 
Toto a předchozí rozšíření působnosti by mělo především 
umožnit oslabit spekulativní tlaky proti velkým ohroženým 
ekonomikám (Itálii a Španělsku). Důležitým posunem je, že se 
soukromý sektor bude podílet na nákladech, a to pomocí ve 
výši 50 mld. EUR do roku 2014 a 106 mld. EUR do roku 2019 

Své historické 
možnosti zadělat na 
politickou krizi se 
nechopili jen lídři 
eurozóny, ale 
i politici USA
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zemětřesení v Japonsku. Zahraniční obchod přispěl k růstu, 
což je v souladu s indikacemi v průběhu čtvrtletí. Nicméně 
zhoršující se předstihové indikátory z doposud silné Číny 
ukazují, že vývozy nemusí být tahounem růstu i v dalších 
čtvrtletích. Vládní výdaje přispěly poměrně velmi mírně 
negativně. Varující ovšem je, že tomu tak bylo především kvůli 
výdajům na obranu. Končící angažovanost USA v Iráku 
a Afghánistánu a fiskální restrikce by měly vést k podstatně 
výraznějšímu negativnímu příspěvku do HDP jak na státní, tak 
na federální úrovni. Navíc byl dramaticky dolů revidován i růst 
za první čtvrtletí a nižší byl i růst HDP v předchozích letech. 
Vývoj v prvním pololetí podstatně zhoršil vyhlídky růstu HDP 
pro letošní rok. Počáteční optimismus související s kombinací 
kvantitativního uvolňování a kompromisního prodloužení 
Bushových daňových škrtů (čekal se růst o zhruba 3,5 %) už 
dávno vyprchal. Ani současných očekávaných 2,5 % (aktuální 
konsenzus agentury Bloomberg) nevypadá příliš realisticky, 
protože by ekonomika musela ve druhém pololetí růst každé 
čtvrtletí o 4 % anualizovaně. To při stávající úrovni 
nezaměstnanosti, pesimismu potřebitelů a pochopitelné 
opatrnosti podniků při investování nevypadá pravděpodobně. 
Růst zhruba na úrovni potenciálu (3 % meziročně) by odpovídal 
dvouprocentnímu růstu. Stále však jde o dost optimistický 
odhad.

Suma sumárum: globální makroekonomická situace se 
nezlepšuje, spíše se kumulují negativní rizika. A do toho 
přilévají olej politici.

(odhady Institute of International Finance). Znamená to, že 
Řecko de facto defaultuje, ať už bude de iure klasifikace 
jakákoliv (z právního hlediska by mohlo dojít k nějaké formě 
krátkého selektivního defaultu). Soukromí investoři budou mít 
na výběr ze čtyř možností, bez technických detailů by mělo 
dojít k prodloužení splatnosti dluhu, tedy výměně dluhopisů za 
dluhopisy s dlouhou dobou do splatnosti. Méně jasné je, co se 
myslí tím, že EMU připraví opatření na omezení případných 
tendencí k šíření dominového efektu řeckého defaultu. Jde 
hlavně o opatření k udržení likvidity a stability finančního 
sektoru. Řecku má pomoci také „Marshallův plán“ evropských 
investic, který by měl pomoci rozhýbat jeho ekonomiku 
k rychlejšímu růstu. Nedošlo však ke zvětšení objemu 
prostředků v EFSF, což je pro trhy značné zklamání a může to 
vyvolat spekulace, zda bude EFSF schopný účinně využít svých 
nových pravomocí (odkup dluhopisů na trhu a úvěrové linky) 
v případě tlaku na Španělsko a Itálii zároveň. 

Nové nástroje EFSF musí schválit členské státy, což nemusí 
proběhnout bez problémů a zabere to také cenný čas. 
Představitelé eurozóny navíc zdůraznili, že poslední opatření 
na podporu Řecka nebudou opakována u dalších postižených 
států. Takové prohlášení je však vzhledem k možnému 
zhoršení problémů v některém z těchto států nepříliš 
rozumné. 

Podle odhadů přinese nové řešení prakticky snížení řeckého 
dluhu zhruba o 20 %. Jde o průlom v přístupu. Máme slavit? 

Předpokládejme, že pro Řecko je udržitelné vydávat 10 % 
svých daňových příjmů na splácení dluhu, aby se dostalo ze 
své krize. Potom by ale potřebovalo škrtnout 75–80 % svých 
dluhů. Ne, 20 % není dost.

Své historické možnosti zadělat na politickou krizi se nechopili 
jen lídři eurozóny, ale i politici USA. Kamenem úrazu se stal 
dluhový limit, který byl v USA zaveden už v roce 1917 a pak 
znovu během druhé světové války. Od té doby se dluh přiblížil 
k limitu mnohokrát a limit byl mnohokrát zvýšen bez jakýchkoliv 
průtahů. Mnohokrát znamená téměř stokrát. Už od května bylo 
přitom tohoto limitu dosaženo a jen díky účetním trikům, za 
které by se nemuseli stydět ani Řekové, získaly USA čas do 
2. srpna na nalezení kompromisu. Toho bylo nakonec dosaženo 
„minutu před dvanáctou“. Kompromisní dohoda demokratů 
a republikánů umožnila na poslední chvíli odvrátit hrozící 
technický default. Dosažená dohoda je však v mnoha směrech 
neuspokojivá a nepřesvědčila finanční trhy o tom, že by USA byly 
schopné zastavit negativní trendy ve svých veřejných financích. 
Ratingové agentury Moody’s a Fitch potvrdily rating AAA pro 
USA, ale pohrozily, že pokud nebude dosaženo dohody 
o stabilizaci státních financí, může stále ke snížení ratingu 
dojít. Podle agentury Standard & Poor’s hrozí USA 50% 
pravděpodobnost snížení ratingu v příštích třech měsících i po 
dosažení dohody o zvýšení stropu zadlužení. Snížení ratingu by 
zvýšilo nejistotu na finančních trzích, ale dopad na americké 
dluhopisy by nemusel být tak dramatický. Důvodem je 
skutečnost, že jde o největší dluhopisový trh světa a investoři 
prostě mají omezené možnosti, kam z něj převést prostředky. To 
by změnila situace, kdyby např. eurozóna nebyla v dluhových 
problémech (a ta je). Nebo kdyby investoři více důvěřovali 
rozvíjejícím se ekonomikám (což bude trvat). Nebo kdyby byla 
alternativní třída aktiv, která by svou velikostí vyrovnala státní 
dluhopisy (což nejsou akcie ani komodity, snad jen hotovost). My 
jsme negativní na státní dluhopisy USA, ale je pravda, že 
korekce díky dluhové krizi může být pozvolná.

Přitom makroekonomická situace USA stále není růžová. 
Předběžné údaje o vývoji HDP ve druhém čtvrtletí překvapily 
negativně, a to jak z hlediska nižšího než očekávaného 
celkového růstu, tak z hlediska struktury. Na zpomalení se 
nejvíce podílela osobní spotřeba a v jejím rámci pak prodeje 
motorových vozidel. Je možné, že jde alespoň částečně o efekt 
narušení subdodávek a následně zpožděných dodávek kvůli 

 David Navrátil, Luboš Mokráš,
 hlavní ekonom analytik – ekonom
 Česká spořitelna Česká spořitelna
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 AUT 2,78 %
 BEL 3,48 %
 CYP 0,20 %
 FIN 1,80 %
 FRA 20,38 %
 DEU 27,13 %
 GRC 2,82 %
 IRL 1,59 %
 ITA 17,91 %
 LUX 0,25 %
 MLT 0,09 %
 NLD 5,71 %
 PRT 2,51 %
 SVK 0,99 %
 SVN 0,47 %
 ESP 11,90 %

Podíl zemí na garanci EFSF (celkem 440 mld. EUR)

Zdroj: EU a Česká spořitelna

669010-CS-Reporter 3-11.indd   5669010-CS-Reporter 3-11.indd   5 25.8.2011   10:17:5925.8.2011   10:17:59



Pro efektivní řízení rizik portfolií fondů využíváme moderní finanční nástroje
Nástroje pro zajištění měnového rizika

Měnové swapy
Jedná se o kontrakty, ve kterých si fond dohodne směnu cizí 
měny za koruny dnes za aktuální kurz a zároveň si domluví 
zpětnou výměnu této sumy do korun někdy v budoucnu, 
nejčastěji za několik týdnů. Jelikož se měnový kurz obou těchto 
transakcí dohodne hned na počátku operace, dojde tak k jeho 
zajištění a fond již není nijak ohrožen skutečným budoucím 
vývojem měnového kurzu. 

Cena zajišťovací operace je dána výhradně výší úrokových 
sazeb pro příslušné měny. Představme si ji jako půjčku cizí 
měny a zároveň poskytnutí protihodnoty v české koruně. Fond 
se tedy „vzdává“ možnosti operovat na příslušné období 
korunou a zároveň „nabývá“ možnost operovat cizí měnou. 
Náklad nebo výnos pro fond je dán rozdílem úročení 
jednotlivých měn. To znamená, že v případě nízko úročeného 
amerického dolaru fond při této transakci vlastně „získává“, tj. 
zpětná výměna ve swapu probíhá za příznivější kurz.

Kreditní riziko
Dalším rizikem, které investování může provázet, je riziko 
kreditní, kdy držitel dluhopisu neobdrží v plné výši a včas 
platby kuponů a jistiny. Pokud držitel dluhopisu (správce 
fondu) očekává, že riziko nesplacení je vyšší, než jak je 
aktuálně oceněné trhem, je nejjednodušší samozřejmě 
odprodej. Problém však spočívá v tom, že v těchto případech 
se spekulace na takové riziko trhem rychle šíří, a okamžitý 

Zajišťovací operace ve fondech ISČS

Při správě portfolií podílových fondů v Investiční společnosti 
České spořitelny pracují manažeři jednotlivých fondů s různými 
druhy rizik. Již v úvodu je ovšem třeba zdůraznit, že riziko na 
finančních trzích nelze chápat pouze ve smyslu újmy, tedy 
významu tohoto slova, který často vyvstane na mysli jako 
první. Rizikem můžeme rovněž rozumět příležitost v podobě 
vyššího než očekávaného zhodnocení naší investice.

Pro řízení rizik, která investoři běžně podstupují, a jejich 
eventuální zajištění se používá řada efektivních nástrojů.

Měnové riziko
Měnové riziko je pojem, se kterým se setkal snad každý 
investor. Jedná se o druh rizika, nejistoty vyplývající ze změny 
měnových kurzů. Pro nás jako korunové investory jsou klíčové 
změny měnových kurzů mezi korunou a ostatními důležitými 
měnami, ve kterých se nejčastěji obchodují rozšířené finanční 
instrumenty. Někdy se setkáme s názorem, že při investicích 
do volatilnějších (kolísavějších) instrumentů, například akcií, 
není vlastně nutné se o měnové kurzy příliš starat. Tento 
názorový proud vychází z faktu, že relativně efektivní měnové 
kurzy je obtížné systematicky predikovat a že o konečném 
výsledku vždy rozhodne vyšší volatilita koncového instrumentu 
(cena akcie). Pro české investory tento argument ale příliš 
neobstojí. Žijeme v konvergující ekonomice s dobrou 
protiinflační politikou a v té se rychlejší ekonomický růst 
promítá primárně v posilující měně. Jak vypadal výnos 

„volatilnějších akcií“ v poslední dekádě, která byla pro ně 
jednou z nejméně úspěšných v celé historii? Záleží samozřejmě 
na měně, ve které výnos vyjádříme. Investor, který se o zajištění 
měnového rizika „nestaral“, skončil s průměrnou ztrátou 
30,5 %. Naopak ten, který se o měnu staral a toto riziko si 
zajistil, získal 31,7 %.

Výše popsaná situace názorně dokládá, jak důležité je při 
investování myslet na měnové riziko a eliminovat je. To se 
samozřejmě ve fondech ISČS děje. Všechny fondy investující 
do světových akcií, které ISČS standardně na trhu nabízí, 
měnová rizika zajišťují. Ty, které investují do dluhopisů, snad 
ani není nutné zmiňovat – u nich je zajišťování měnového 
rizika samozřejmostí.

Riziko na finančních trzích nelze chápat pouze ve smyslu újmy, 
ale i jako příležitost v podobě vyššího než očekávaného 
zhodnocení naší investice
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odprodej dluhopisu se tak může investorovi prodražit. Může 
dojít ke snížení likvidity dluhopisového trhu a ochota jeho 
účastníků obchodovat ve velkých objemech a příznivých 
transakčních nákladech často klesá.

Poté přichází na řadu derivátový instrument CDS (Credit 
Default Swap), který převezme úlohu dluhopisového trhu, 
a objem obchodů i náklady obchodování zůstávají mnohem 
příznivější. Obchodování se zúží na několik standardizovaných 
instrumentů. CDS je jakási forma pojistky, jejíž princip 
fungování vypadá takto: Fond drží dluhopis firemního emitenta, 
u něhož se obává zhoršení kreditní kvality. Kvůli nepříznivým 
podmínkám, které panují na dluhopisovém trhu, nelze tento 
cenný papír za rozumných podmínek odprodat. Správce fondu 
osloví důvěryhodnou protistranu a uzavře s ní CDS po dobu 
trvání závazku z dluhopisu. Fond pak platí pravidelné platby 
(vlastně pojistné), jejichž výše se odvíjí od míry rizika. Často tak 
nastává situace, že vlastně používá výnosy z drženého 
dluhopisu a „přeposílá“ je do kontraktu CDS. V případě, že 
opravdu dojde k selhání příslušného firemního emitenta, 
protistrana z CDS vyplatí fondu plnou náhradu. Ve výsledku se 
tedy fond zcela zbavuje rizika, že dojde k problému při splácení 
příslušného dluhopisu, a jeho výnos vlastně vymění za jistotu 
tím, že věřitelskou pozici převezme např. nějaká silná banka.

  PRO POKROČILÉHO INVESTORA | 7

Štěpán Mikolášek,
portfolio manažer
Investiční společnost
České spořitelny

Konkrétní využití instrumentu CDS ve fondech ISČS
Některé fondy ISČS měly zbytkové pozice v dluhopisech řecké 
banky ALPHA. S tím, jak jsme na přelomu roku 2009 a 2010 
vyhodnotili řeckou situaci jako dlouhodobě neudržitelnou, bylo 
samozřejmě naším cílem toto riziko zcela eliminovat. Jelikož 
však na trhu nebyla vhodná situace pro přímý prodej těchto 
dluhopisů, nakoupili jsme do příslušných fondů kontrakt CDS 
a kreditní riziko tím zcela eliminovali. Až po dočasném zlepšení 
okolností, ke kterému došlo za několik měsíců, jsme posléze 
celou pozici za výhodných podmínek zlikvidovali.

Úrokové riziko
Při investování do dluhopisů je nutné a důležité pečlivě 
sledovat další faktor, kterým je pohyb úrokových sazeb. Také 
na tomto poli existují užitečné derivátové nástroje, které 
umožňují manažerům fondů rychle a levně reagovat na změny 
v očekáváních dalšího pohybu. Pokud manažer předpokládá, 
že dojde k poklesu sazeb, se kterým trh nepočítá, je výhodné 
prodloužit duraci dluhopisového fondu. To lze uskutečnit 
přímým nákupem delších fixně úročených dluhopisů. Když 
naopak sazby rostou, je dobré úrokovou citlivost snižovat. 
Pokud manažer nechce nebo nemůže nákupy a prodeje 
provádět přímo na trzích s dluhopisy, může použít tzv. úrokové 
swapy.

Jedná se o finanční instrument, ve kterém jedna strana 
směňuje pravidelné fixně úročené sazby za pohyblivě úročené 
sazby. To znamená, že pokud zvyšujeme citlivost na pohyb 
úrokových sazeb, platíme pohyblivé úroky a dostáváme od 
protistrany fixní (předem smluvené) úroky. V opačném případě 
se pak obdobně zajistíme před růstem sazeb, tj. za fixní platby 
obdržíme pravidelně pohyblivé sazby – podle aktuální výše na 
trhu. Takový kontrakt lze sjednat na dobu od jednoho roku až 
třeba po dobu třiceti let. 

Nicméně úrokové swapy jsou rovněž hojně využívány pro 
vytvoření syntetického dluhopisu s proměnlivým kuponem. 
Pokud je na trhu k dispozici pouze dluhopis vybraného 
emitenta s fixním úročením, existuje možnost z něj pomocí 
úrokového swapu vytvořit dluhopis s proměnlivým úročením. 
Pro portfolio fondu to znamená, že je dobře chráněno před 
případným růstem bezrizikových úrokových sazeb, a přitom 
může inkasovat nadvýnos spojený s kvalitou emitenta tohoto 
dluhopisu.

Konkrétní příklad zajišťování úrokového rizika ve fondech 
ISČS 
Do jednoho z dluhopisových fondů ISČS se hodil dluhopis 
emitovaný společností General Electric, která má velmi 
vysokou kreditní kvalitu – AA+. Dluhopis je splatný v březnu 
2013 a platí fixní roční kupon ve výši 4,875 % a má výnos 
2,58 %. Nicméně portfolio manažeři chtěli být v případě této 
investice chráněni před možným nečekaným růstem úrokových 
sazeb. Koupili tedy do fondu příslušný úrokový swap, ve kterém 
protistraně pravidelně platí fixní sazbu (konkrétně necelá 2 %), 
což je financováno právě z kuponů obdržených z tohoto 
dluhopisu. Zároveň od protistrany dostávají každých šest 
měsíců aktuální úrokovou sazbu (EURIBOR 6M). Ve výsledku 
tak ve fondu drží dluhopis GE splatný v březnu 2013, 
s pravidelnými „kupony“ ve výši 6M EURIBOR + 0,57 %. Fond 
tak těží z nadvýnosu spojeného s investicí do dluhopisu GE 
(0,57 % ročně), ale zároveň je ochráněn proti neočekávanému 
růstu bezrizikových úrokových sazeb.

Na několika příkladech jsme se snažili vysvětlit a ukázat, jak 
lze využívat moderní finanční nástroje pro efektivní řízení 
portfolií fondů. Jsou to nástroje, které jsou dostupné až pro 
větší (institucionální) investory, ale díky fondovému řešení 
jsou přístupné i pro investory s mnohem nižší investicí. Jedná 
se o jednu z dalších výhod správy privátních investic 
prostřednictvím podílových fondů.
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Úrokové míry mají tedy v ekonomice zcela zásadní postavení 
– propojují lidi s peněžními přebytky a lidi peníze poptávající. 
V realitě existuje veliké množství různých úrokových měr 
a každá se stanovuje mírně odlišně. V moderních systémech 
mají krátkodobé úrokové sazby na peněžních trzích obvykle 
v plné moci centrální banky. Je to proto, že krátkodobé 
sazby se stanovují na tzv. mezibankovním trhu, kde si banky 
vzájemně vyměňují likviditu v jednotlivých měnách. A právě 
tady vstupuje do hry centrální banka, která svou politikou 
sazby na mezibankovním trhu přímo ovlivňuje. U nás, jelikož 
máme v bankovním systému přebytek likvidity, to obvykle 
funguje tak, že si komerční banky mohou na velice krátké 
období (u nás dva týdny) uložit přebytečnou hotovost přímo 
u centrální banky (Česká národní banka) za předem 
stanovený úrok (= výnos). Velmi zjednodušeně pak 
rozhodování komerční banky může vypadat takto: uložím si 
peníze u centrální banky bez rizika za předem známou 
úrokovou sazbu na předem známou dobu, nebo je zapůjčím 
někomu jinému za vyšší úrok, ale také s vyšší mírou rizika? 
Při stejném ocenění rizika (a stejné likviditní prémii) je pak 
při vyšších sazbách centrální banky vyšší také výnos 
požadovaný za rizikovější investice. Tímto způsobem se pak 
sazby centrální banky přímo promítají do ostatních 
krátkodobých sazeb. 

O změnách úrokové sazby ČNB slyšíme v médiích poměrně 
často. Je však třeba si uvědomit, že tento instrument je 
něco zcela jiného než úroková míra, se kterou se setkáváme 
v praxi při sjednávání hypotéky či firemního úvěru. Hypotéky 
nebo firemní úvěry jsou totiž dlouhodobější produkty. 
Úroková sazba na kapitálových trzích vždy odráží očekávání 

Dalo by se říct, že bankovní systém je krevním oběhem 
ekonomiky. Banky sbírají peníze – živiny – tam, kde by 
neproduktivně ležely, a půjčují je jiným subjektům, které 
vědí, jak s penězi naložit, ale na tuto „investici“ vlastní 
prostředky nemají. Uprostřed tohoto oběhu je centrální 
banka, která je bez pochyby srdcem ekonomiky – hlídá 
zbytek oběhu a snaží se ho korigovat tak, aby se ani 
nepřehříval, ani neprochladl. Snaží se zajistit optimální 
srdeční tep ekonomiky. Jeden z nejúčinnějších nástrojů, 
který pro to používá, se nazývá úroková míra.

Každá mince má dvě strany a v ekonomii to platí dvojnásob. 
Každý obchod je definován jako vzájemná dohoda dvou 
stran, a stejně tak i úrok má dvě odvrácené tváře. Člověk 
s investiční příležitostí, který ale nemá dostatek vlastních 
prostředků na financování, úrok chápe jako cenu peněz. Je 
to částka, kterou musí vynaložit, aby mohl ony peníze získat 
a pak je efektivně využít ve svůj prospěch. Na druhé straně 
jsou pak jiní lidé, kteří peníze mají, ale nemají pro ně 
praktické využití, alespoň ne na určitou dobu. Takoví lidé 
úrok chápou jako odměnu za odloženou spotřebu – úrok je 
pro ně výnosem z vlastnictví peněz či jiného aktiva.

V ekonomii rozlišujeme dva různé druhy úrokové míry: 
nominální a reálná. Nominální úroková míra je to, co známe 
ze života – prosté procentuální vyjádření částky, kterou musí 
dlužník ročně zaplatit, aby mohl vypůjčené peníze používat. 
Naproti tomu reálný úrok je očištěn o inflaci. Vypovídá o tom, 
kolik ve skutečnosti („v tovarech“) dlužník platí, nikoliv ve 
vztahu k penězům, ale přímo ke kupní síle. Proto je reálná 
úroková míra jako ukazatel pro rozhodování důležitější.

Úroková míra v sobě odráží spoustu různých faktorů, které 
vycházejí ze situace na trzích. Její výše se dá odvodit od 
několika základních proměnných. Základem je tzv. nominální 
úroková míra za bezrizikovou investici. To je ovšem pouze 
teoretická konstrukce – žijeme ve světě nejistoty. Proto do 
rozhodování o výši úrokové míry vstupují i další faktory: 
riziková prémie, která odráží pravděpodobnost, že druhá 
strana nesplní své závazky, a je závislá na době do 
splatnosti, nebo tzv. likviditní prémie, která je odměnou za 
vzdání se likvidních peněz a jejich nahrazení méně 
likvidními aktivy.

Nyní se podívejme, jak se úrokové míry v ekonomice 
stanovují. Již jsme si řekli, že úrok je cena peněz. A stejně 
jako většina cen v tržní ekonomice se stanovuje na trhu. 
Tomuto trhu se zjednodušeně říká finanční a dá se rozdělit 
na tzv. trh peněžní a kapitálový. Na peněžním trhu se 
obchoduje především s penězi a jinými krátkodobými 
instrumenty. Tento trh se vyznačuje velmi nízkou rizikovostí, 
ovšem díky tomu ani výnosy (pro jiného náklady) nejsou, 
ve srovnání s aktuální inflací, nijak vysoké. Ceny (úrokové 
míry) na tomto trhu tvoří prakticky výhradně banky a jiné 
finanční instituce, které obchodují ve snaze získat 
potřebnou likviditu (čili peníze), nebo se naopak snaží 
přebytečné likvidity zbavit. Oproti tomu kapitálový trh je 
mnohem složitější. Zaměřuje se na dlouhodobější 
instrumenty a snaží se zajistit výrazně více potřeb. 
Primárně se jedná zejména o financování podniků, ať už 
vlastním kapitálem (akciové trhy) nebo kapitálem cizím 
(dluhopisy). Ceny se stanovují obvyklým způsobem, 
nabídkou a poptávkou. 

Na vlně úrokových sazeb

Úrokové sazby jsou teoreticky velmi efektivním nástrojem 
k ovlivňování dění na trzích
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investorů na trzích a ta mohou být velmi různorodá. Prvním 
základním kamenem jsou očekávání ohledně vývoje sazeb 
centrální banky, protože ty se přirozeně promítnou i do 
sazeb dlouhodobých. Dále za normálních okolností platí, že 
s delším časovým horizontem se zvyšuje procentuální výnos 
z investice. Čím vzdálenější je budoucnost, tím těžší je ji 
předvídat a odhadnout (= ocenit) všechny nejistoty a rizika, 
což nutně znamená vyšší rizikovou prémii. Může se však 
stát i to, že obchodníci čekají náhlý prudký růst cen cenných 
papírů, tudíž snížení výnosů. V tomto případě standardní 
vztah mezi krátkodobými a dlouhodobými výnosy nemusí 
platit. Do rozhodování investorů pak jako velmi důležitý 
faktor vstupuje i inflace či spíše inflační očekávání. Pokud 
investoři čekají, že jejich peníze budou znehodnoceny 
inflací, automaticky si k požadované úrokové míře přičtou 
i částku odpovídající míře jejich znehodnocení. Na druhou 
stranu pokud subjekty např. očekávají deflaci, jsou ochotny 
akceptovat nižší výnos, protože jim nižší výnos kompenzuje 
očekávané zhodnocování peněz v čase (skrze klesající 
ceny).

Ve zbytku ekonomiky se změna sazeb centrální banky 
projevuje prostřednictvím tzv. transmisního mechanismu. 
Ten ilustruje následující obrázek, přebrán ze stránky ECB.

Na počátku transmisního mechanismu je změna úrokových 
sazeb centrální banky. Ta se pak automaticky zobrazí 
v sazbách na peněžním trhu, nepřímo pak i do klientských 
sazeb bank. Očekávání investorů ohledně budoucího vývoje 
krátkodobých úrokových sazeb se pak promítá i do středně 
a dlouhodobých sazeb. Očekávání týkající se dalšího vývoje 
měnové politiky se rovněž odrazí na inflačních očekáváních 
investorů. Zvedáním sazeb centrální banka totiž snižuje 
objem likvidity v ekonomice. Vyšší náklady spojené 
s půjčením si peněz snižují poptávku po penězích a i na 
straně bank vyšší bezpečný výnos snižuje ochotu půjčovat 
peníze rizikovějším klientům, čímž tlumí ekonomickou 
aktivitu (spotřebu, investice) a tím i tlak na růst cen. Na 
stejném principu, jenom opačným směrem, to funguje, když 
chce centrální banka potlačit očekávání deflace – sazby 
klesají, objem likvidity i ekonomická aktivita rostou.

Trhy jsou propojené, a proto změny očekávání a změny 
sazeb na finančních trzích popsané výše způsobí plejádu 
dalších změn. Banky vzhledem k novým podmínkám (= nové 
ceně likvidity) na mezibankovním trhu i novým očekáváním 
upraví klientské sazby a nabídku úvěrů. Pokud jsou sazby 
na peněžních trzích vysoké, banky raději drží peníze, než 
aby je půjčovaly do rizikových investic a naopak. Přizpůsobí 
se i ceny finančních aktiv. Investoři se rozhodují, zda budou 
investovat do delšího, tedy výnosnějšího dluhopisu, 
popřípadě půjdou po ještě vyšším výnosu (ale i riziku) a své 
peníze umístí do akcií, anebo raději uloží své peníze v bance 
za relativně nízký, ale v podstatě jistý úrok. I tady platí, že 
nižší bezrizikové sazby zvyšují poptávku po rizikovějších 
a výnosnějších aktivech, což se pak projeví jejich rostoucí 
cenou. Pokud se obecně věří, že růst cen aktiv a s tím 
spojený růst hodnoty jistiny je udržitelný, pak jsou i banky 
ochotny podstupovat vyšší riziko a nabídka úvěrů se 
rozšiřuje. 

Nové sazby na peněžním trhu tak nepřímo ovlivňují také 
rozhodování o úsporách a investicích. Nízké úroky znamenají 
levný přístup k úvěrům, a proto domácnosti a firmy investují 
a spotřebovávají více. Vliv má i změna cen finančních aktiv. 
S rostoucí cenou akcií roste bohatství jejich vlastníků, což 
má přímý dopad na jejich rozhodování o spotřebě. Rostoucí 
cena jistiny zase zvyšuje přístupnost úvěrů, a tak znovu 
přispívá k vyšší agregátní poptávce. 

Oficiální úrokové sazby centrální banky

Šoky mimo
kontrolu

centrální banky

Změny
rizikové
prémie

Změny
bankovního

kapitálu

Změny
světové

ekonomiky

Změny fiskální
politiky

Změny cen
komodit

Cenový vývoj

Domácí ceny Dovozní ceny

Nabídka a poptávka na trzích
zboží a práce

Tvorba cen
a mezd

Měnové kurzy
Klientské

sazby bank
Ceny aktiv

Peníze, úvěry
dostupnost 
a množství

Sazby peněžního
trhu

Očekávání

Zdroj: Evropská centrální banka

V dalším kroku se již pak změny na kapitálovém trhu 
promítají přímo do reálné ekonomiky. Řekněme, že centrální 
banka sazby snížila. To znamená růst objemu likvidity 
v bankovním systému, banky ochotněji podstupují riziko 
a lepší se dostupnost úvěrů, roste investiční aktivita, 
zvyšuje se i celková poptávka po tovarech a službách, 
ekonomika se rozbíhá. Firmy, aby se přizpůsobily rostoucí 
poptávce, zvyšují poptávku po pracovní síle, nabízejí vyšší 
mzdy. Pod tlakem silnější poptávky roste cenová hladina. 
V externích vztazích pokles sazeb centrální banky vede, 
ceteris paribus, i k oslabení domácího kurzu (např. proto, že 
zahraniční investoři hledají vyšší výnos na jiných trzích, 
mimo ČR), což pak přímo ovlivní ceny dovážených tovarů 
a služeb. To také přispěje k růstu domácích cen. 

Z předchozího vyplývá, že úrokové sazby jsou teoreticky 
velmi efektivním nástrojem k ovlivňování dění na trzích. 
Problémem transmisního mechanismu je, že vždy nějaký 
čas (i několik čtvrtletí) trvá, než proběhne, a proto jeho 
výsledek může přijít až v naprosto odlišné hospodářské 
situaci. K výrazné změně podmínek může dojít např. kvůli 
externímu šoku, jak jsme to viděli právě v době propuknutí 
globální finanční krize. Základním cílem centrální banky je 
vyrovnávání inflačních tlaků tak, aby se inflace držela na 
přiměřené (a stabilní) úrovni, a tím udržování celé ekonomiky 
ve stavu rovnováhy.

Jana Krajčová,
analytička – ekonomka
Česká spořitelna
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Setkání s Tomiem Okamurou
V hotelu Barceló Old Town Praha se 16. května 2011 uskutečnilo komorní setkání určené členům 
společenského klubu Helas New Encounter Club, jehož partnerem je i Erste Private Banking České 
spořitelny. 

Uvedené setkání svou přítomností okořenil významný host – česko-japonský podnikatel Tomio Okamura, šéf 
českého a slovenského zastoupení největší japonské cestovní agentury a viceprezident Asociace českých 
cestovních kanceláří a agentur. 

Během večera  se hosté dozvěděli mnoho zajímavých informací nejen o jeho podnikatelských snech, které 
se mu již podařilo naplnit, ale i o dalších vizích do budoucna. Společenskou akci doplnila výstava fotografií 
s názvem Japonsko, země vycházejícího slunce.

Večer světových burz
V nádherných prostorách bývalé Plodinové burzy Praha, které jsou součástí budovy České národní banky, se 
na konci července uskutečnilo společenské setkání klientů se zástupci Erste Private Banking České 
spořitelny. Jak již samotný název akce napovídá, během večera mohli přítomní hosté „nanečisto“ zažít 
atmosféru burzovního obchodování se čtyřmi různými komoditami – chmelem, ropou, zlatem nebo perlami. 
Simulované obchodování doplněné o atraktivní soutěžní disciplíny se účastníkům velmi líbilo. Byli jsme tak 
svědky aktivního obchodování, kdy každý návštěvník průměrně nakoupil sedmkrát některou z výše 
zmíněných komodit. Za večer se uskutečnilo celkem přes dva tisíce nákupních pokynů. 

V závěru setkání pak byli vyhlášeni nejlepší obchodníci večera. U jednotlivých burzovních stanovišť mohli 
všichni degustovat vybrané kulinářské speciality. Svým vystoupením zpestřila program talentovaná česká 
zpěvačka Tereza Černochová.

669010-CS-Reporter 3-11.indd   10669010-CS-Reporter 3-11.indd   10 25.8.2011   10:18:1425.8.2011   10:18:14



669010-CS-Reporter 3-11.indd   11669010-CS-Reporter 3-11.indd   11 25.8.2011   10:18:1625.8.2011   10:18:16



Tento materiál má za cíl upozornit na služby a produkty v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Česká spořitelna dále upozorňuje, že veškeré informace 
obsažené v tomto materiálu mají pouze informativní charakter. Případné využití tohoto materiálu při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje 
výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Tento informační materiál vytvořila Česká spořitelna, úsek FT Retail Distribution, a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 1. září 2011. Česká spořitelna podléhá dohledu České národní banky. Podrobnější 
informace vám poskytnou privátní bankéři na výše uvedených kontaktech.

Kontakty

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Praha
Rytířská 29, 110 00 Praha 1
Tel.: + 420 956 713 881
Fax: + 420 224 641 069
E-mail: ersteprivatebanking@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Praha
Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Tel.: + 420 224 995 385
Mobil: + 420 731 647 039
E-mail: vidvorakova@csas.cz 

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Praha
Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4
Tel.: + 420 956 713 876
Mobil: + 420 731 633 374
E-mail: spenkalova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Brno
Jánská 6, 602 00 Brno
Tel.: + 420 956 751 260
Mobil: + 420 603 880 273
E-mail: hkolinska@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Ostrava
nám. Dr. E. Beneše 6, 702 00 Ostrava 2
Tel.: + 420 956 761 240
Mobil: + 420 603 880 215
E-mail: hzahumenska@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Plzeň
nám. Republiky 235/36, 301 00 Plzeň 
Tel.: + 420 956 747 220
Mobil: + 420 731 647 036
E-mail: pbednarova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Pardubice
tř. Míru 72, 530 00 Pardubice
Tel.: + 420 956 741 210
Mobil: + 420 731 647 038
E-mail: jhajkova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – České Budějovice
U Černé věže 69/1, 370 26 České Budějovice
Tel.: + 420 956 747 220
Mobil: + 420 731 647 036
E-mail: pbednarova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Liberec
Felberova 12/9, 461 98 Liberec
Tel.: + 420 956 741 210
Mobil: + 420 731 647 038
E-mail: jhajkova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Hradec Králové
Československé armády 402/25, 502 00 Hradec Králové
Tel.: + 420 956 741 210
Mobil: + 420 731 647 038
E-mail: jhajkova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Olomouc
tř. Svobody 401/19, 779 00 Olomouc
Tel.: + 420 956 761 240
Mobil: + 420 603 880 215
E-mail: hzahumenska@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Zlín
Zarámí 4463, 761 65 Zlín
Tel.: + 420 956 751 260
Mobil: + 420 603 880 273
E-mail: hkolinska@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Jihlava
Křížová 1338/1, 586 01 Jihlava
Tel.: + 420 956 751 260
Mobil: + 420 603 880 273
E-mail: hkolinska@csas.cz
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