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Vážení klienti,

dovolte mi, abych vás, významné klienty České spořitelny, informoval o změnách, které 
chceme realizovat v příštím roce a které povedou k dalšímu zkvalitnění služeb.

Česká spořitelna, která je součástí Erste Group, patří dlouhodobě k největším 
a nejstabilnějším tuzemským bankám s vysokým podílem primárních vkladů. Díky své 
kapitálové vybavenosti, kvalitě aktiv a výborným hospodářským výsledkům má tato 
banka silnou a stabilní pozici na trhu. 

Abychom i do budoucna udrželi naši pozici lídra trhu retailového bankovnictví v ČR, 
rozhodli jsme se v příštím roce lépe přizpůsobit služby retailové banky potřebám našich 
klientů a zkvalitnit tak zákaznický vztah a zároveň zvýšit atraktivitu služeb banky pro 
nové klienty.

Našim klientům chceme nabídnout nově tři různé typy klientské obsluhy v retailové 
bance. Vedle tradiční obsluhy pro masový trh, kterou nabízíme pod značkou Česká 
spořitelna, a služby ČS Premiér, která je prémiovou službou pro movité klienty, 
představíme našim klientům novou službu zaměřenou na nadprůměrně vydělávající 
a finančně zkušenější klienty.
 
Naším cílem je, aby nové typy obsluhy přinášely klientům vždy užitečná řešení, která 
nejlépe naplní jejich životní potřeby v každé fázi jejich životního cyklu. Kvalita 
poskytovaných služeb a jejich srozumitelnost by pak měla být zárukou, že se k nám 
bude klient rád vracet se svými novými potřebami a sny.

Vážení klienti, přestože připravované změny nemají přímý dopad do stávající obsluhy 
nejmovitějších klientů České spořitelny, kterou zabezpečuje útvar privátního 
bankovnictví Erste Private Banking ve spolupráci s pobočkovou sítí a ČS Premiér, 
věřím, že námi připravovanou změnu obslužného modelu retailové banky uvítáte 
a přinese vám do budoucna řadu pozitivních zážitků.

Jménem Erste Private Banking bych vám rád poděkoval za důvěru. Těšíme se na naši 
spolupráci v roce 2012.

Jiří Škorvaga,
člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny 
odpovědný za retailové bankovnictví
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V roce 2012 recese, ale ne podle scénáře Mayů
Jaký bude pro ekonomiky rok 2012? Čeká nás další kolo 
recese? Vycházejme hned od začátku z jednoho důležitého 
předpokladu. A tím je, že se nenaplní očekávání některých 
vykladačů mayského kalendáře. Mayský kalendář totiž po 
5125 letech končí, což právě tito vykladači považují za 
nezvratný důkaz toho, že skončí i tento svět. Bez výše 
uvedeného předpokladu by totiž výhled na ekonomiky ztrácel 
smysl. Bez této podmínky bych mohl přestat psát. Nicméně 
vidíte, že text pokračuje dále. I přesto však výhled na příští rok 
nevyznívá nijak zvlášť optimisticky. Ano, v příštím roce nás 
velmi pravděpodobně čeká recese. Nicméně analýza minulých 
finančních krizí ukazuje, že očistný proces, kterým si 
ekonomiky musí projít, je základním předpokladem toho, aby 
se vrátily do normálních kolejí. Tedy do kolejí ekonomického 
růstu. Ten sice nebude tak vysoký, jak jsme si zvykli před krizí, 
ale bude o to zdravější a udržitelnější.

Historie se rýmuje
Minulost umí hodně napovědět o tom, co náš čeká. Historie se 
sice neopakuje naprosto stejně, ale opakuje se v podobných 
cyklech. Podívejme se na předešlé finanční krize. V první fázi 
máme samozřejmě bublinu, v našem případě bublinu v cenách 
nemovitostí. Ačkoliv za matku bublin této krize je považován 
nemovitostní trh v USA, je ve skutečnosti pravda, že ve větší 
míře rostly ceny movitostí v některých evropských zemích, 
především v Irsku, Španělsku či Portugalsku. Tyto bubliny jsou 
financovány dluhem, ať už normálními úvěry nebo finanční 
alchymií ve formě strukturovaných produktů (obvykle 
s třípísmennými zkratkami). 

Splasknutí bubliny vede ke zhoršení situace v bankovním 
sektoru, protože roste podíl nesplácených úvěrů. V této fázi 

stát nastupuje poprvé v záchranné roli a pro záchranu bank 
napumpuje peníze do bankovního sektoru. Brzy poté následuje 
třetí fáze, protože očekávání recese a zadření úvěrového 
kanálu rychle způsobí ekonomickou recesi. Opět paternalisticky 
přichází stát a snaží se vyšším deficitem podpořit ekonomiku.

Právě rychlý růst dluhu vlády vede ke čtvrté fázi finanční krize, 
a tou je krize fiskální. Závazky některých vlád se totiž dostanou 
až na úroveň, kdy finanční trhy přestanou věřit, že je stát bude 
schopen stoprocentně splatit. Těmto „problémovým“ státům 
se samozřejmě naskýtají možnosti, jak svou fiskální situaci 
zlepšit. Za prvé mohou růst rychleji. Nicméně v situaci, kdy se 
jedná o finanční krizi globálního charakteru a všichni by chtěli 
růst rychleji, má tento postup svá omezení. Zvláště když nejste 
exportní zemí a chybí vám potřebná konkurenceschopnost. 
Jako například Řecko. Za druhé lze provést reformy, které sníží 

deficit a v budoucnosti pak i dluh. To ale funguje pouze tehdy, 
když jsou reformy realizovány snížením výdajů a nikoliv jen 
zvyšováním daní. Snižování výdajů krátkodobě působí na 
ekonomiku negativně. V období, kdy ekonomiky prošly 
ekonomickou recesí, tak další úspory, které způsobí zpomalení 
ekonomiky či dokonce její pokles, nejsou voliči přijímány příliš 
vřele. Ekonomické studie ukazují, že počet stávek a nepokojů 
roste již při snížení výdajů o pět procent. A přitom některé 
ekonomiky by potřebovaly snížit výdaje státu daleko více. Další 
možností je inflace. Zjednodušeně tisk peněz. Centrální banky 
vyspělých ekonomik v posledních třiceti letech věnovaly 
mnoho úsilí snížit inflaci a cílovat nízkou inflaci. Proto některé 
z nich mají mentální blok převrátit svou roli o 180 stupňů. 
Především ECB. Poslední eventualitou je tzv. default, ať už 
v podobě odepsání dluhu či jeho části. To ale není jediná 
forma defaultu. Dalším příkladem může být natažení splatnosti 
nebo mezinárodní pomoc.

2011: Politická krize
A tím se dostáváme k páté fázi, kterou představuje politická krize. 
Ta nastává, pokud vláda nebo vlády nejsou schopny zavést 
efektivní opatření, která povedou ke stabilizaci a následně 
k poklesu dluhu. Případný růst populismu a populistických 
opatření naopak může vést ke zhoršení ekonomické situace.

Rok 2011 se nesl právě v duchu politické krize, a to na obou 
stranách Atlantiku – v USA i v eurozóně. V USA se obvykle nudná 
debata o navýšení dluhového limitu přeměnila v křeč, kdy 
neschopnost republikánů a demokratů nalézt konsenzus vedla 
až ke snížení ratingu USA jednou ratingovou agenturou 
a především k upozornění investorů, že USA také mají dluhové 
problémy. Je pravděpodobné, že tento boj bude pokračovat.

Očistný proces, kterým si ekonomiky musí projít, je základním 
předpokladem toho, aby se vrátily opět do normálních kolejí.
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Japonská ekonomika v posledních dvaceti letech rostla 
v průměru o méně než jedno procento. Pro srovnání: USA 
o zhruba 2,5 %. V případě Japonska se obvykle argumentuje, 
že tento nízký růst byl způsoben splasknutím bubliny na 
cenách pozemků a nemovitostí, následně pak pomalou reakcí 
centrální banky a vlády a ponecháním špatných úvěrů na 
bilancích bank. Ano, růst v Japonsku byl očividně nižší než 
v USA. Ale tvrdím, že růst produktivity nižší nebyl. Pokud totiž 
přepočítáme růst HDP na pracovníka, zjistíme, že v Japonsku 
rostl o 1,2 % a v USA o 1,4 %. Ano, japonská ekonomika rostla 
pomaleji, ale produktivita nikoliv. Rozdíl mezi celkovými růsty 
je dán odlišným vývojem demografie. Japonsko už totiž zažívá 
efekty stárnutí obyvatel a klesá mu počet pracovníků, který 
v USA naopak roste. To je hlavní vysvětlení odlišných růstů za 
posledních dvacet let.

Takže přijměme hypotézu pesimistů, že USA a EMU čeká 
japonský scénář. Zároveň víme, že v USA počet pracovníků 
v následujících deseti letech ještě poroste, zatímco v EMU 
bude mírně klesat. Tak se dostaneme k prognóze průměrného 
růstu HDP v následujících deseti letech: v USA zhruba 2 % 
a v EMU 1 %.

Podobná růstová čísla ukazuje i zkušenost z ostatních 
finančních krizí, ale jinou optikou. Nezaměstnanost zůstane 
po určitou dobu vyšší a předlužené sektory ekonomiky 
(domácnosti, podniky a vláda) si musí projít oddlužením. To 
sníží ekonomický růst přibližně na období jedné dekády, a to 
v průměru o zhruba jeden procentní bod. A i tato historická 
zkušenost implikuje podobné růsty pro USA a EMU jako 
japonský scénář.

Avšak hlavní politická krize se odehrává v eurozóně. Problém 
eurozóny jako instituce tkví v tom, že její politické uspořádání 
samo o sobě dává předpoklad pro vznik politické krize. 
Sedmnáct vlád, sedmnáct ministrů financí, sedmnáct 
národních parlamentů a samozřejmě sedmnáct opozičních 
protivníků. V tomto uspořádání se rychlé a efektivní řešení 
hledá špatně. Zvlášť když každý ze států eurozóny navíc hájí 
své partikulární zájmy. 

Během roku a půl nám bylo představeno sedm finálních plánů 
na řešení dluhové krize. Problém je, že politici jsou příliš 
pomalí. Pokud by současný plán přinesli už na jejím začátku, 
vlastně bychom ani žádnou dluhovou krizi neměli. Další 
komplikací je i akceschopnost už aktuálních dohod. Šestý plán 
přinesl potřebné vylepšení záchranného fondu (EFSF) již na 
konci července, ale fungovat v praxi začne až počátkem 
příštího roku. Také odpis řeckého dluhu je naprosto 
nedostatečný, protože snižuje dluh na 120 % HDP, což 
představuje úroveň, kterou jsme v případě Řecka viděli před 
dvěma lety. A již v této době nebyla pro Řecko udržitelná. To 
jen podhoubí „run“ na státy, kterého jsme teď svědky.

2012: opět ekonomická krize 
Neřešení dluhové krize podněcuje růst nejistoty. Bude krize 
řešena prostřednictvím zvyšování daní? Nebo snižováním 
státních výdajů? Snižováním mezd? Či dokonce odchodem 
některých zemí z EMU? Tato nejistota pak nepochybně vede 
podniky k odkládání investic, protože nevědí, v jakém prostředí 

a v jakém daňovém režimu vlastně budou fungovat. Podobně 
spotřebitelé budou utrácet méně, jelikož se snižuje jejich 
jistota ohledně budoucích příjmů.

Proto jak spotřebitelská, tak podnikatelská důvěra v EMU 
klesá. Spotřebitelská důvěra klesá v EMU velmi rychle a sama 
o sobě by způsobila recesi již dříve. To, co její pokles doposud 
kompenzovalo, byla aktivita podniků. Ekonomiky, které byly 
schopny exportovat, těžily z rychlého růstu rozvíjejících se 
ekonomik. Nicméně rozvíjející se ekonomiky zpomalují. A je 
nutno říci, že jejich zpomalení bylo cílené. Růst inflace si 
vyžádal reakci centrálních bank, které buď zvyšovaly úrokové 
sazby, nebo nechaly posilovat kurz. Avšak boj proti inflaci 
pomocí těchto nástrojů s sebou nese vedlejší efekt v podobě 
zpomalení ekonomiky. Proto poptávka po vývozech z exportních 
ekonomik klesá (zpomaluje).

Jedním z opatření ze sedmého finálního plánu pro řešení 
dluhové krize, který přinesli politici, je zvýšení kapitálové 
přiměřenosti bank do poloviny příštího roku. Toto opatření, na 
rozdíl od USA, neříká, že banky mají navýšit kapitál, ale že mají 
navýšit kapitálovou přiměřenost. Banky ji mohou mimo jiné 
zvýšit také tím, že sníží svá aktiva, tedy i úvěry. Vzhledem 
k tomu, že náklady na zvýšení kapitálu jsou pro banky vysoké 
a pomoc od států je problematická kvůli riziku snížení ratingu, 
tak banky svá aktiva začínají snižovat. To povede k omezování 
úvěrů či dokonce jejich poklesu. Tento faktor sám o sobě bude 
negativně přispívat k růstu ekonomik EMU.

Samozřejmě existují faktory, které by mohly snížit dopady 
ekonomického propadu: Nižší úrokové sazby a vyšší deficit 
vlády. Ale úrokové sazby na nízkých úrovních už jsou a deficity 
musí vlády naopak snižovat. Na druhou stranu 
nepředpokládáme v našem základním scénáři, že dojde 
k eskalaci dluhové krize. Očekáváme totiž, že ECB bude 
nakonec (i když zbytečně pozdě) vtažena explicitně do 
záchrany eura. Nicméně i v tomto případě to znamená, že 
ekonomiky EMU poklesnou v příštím roce zhruba o jedno 
procento.

2015: Návrat do normálu
To vypadá velmi pesimisticky. Nicméně z předešlých finančních 
krizí můžeme vyčíst ještě jedno ponaučení. Růst produktivity je 
vnitřní hnací silou ekonomik. Mám pro vás dobrý příklad. 
Pesimisté mají tendenci říkat, že nás čeká japonský scénář. 
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Komodity – moderní způsob diverzifikace portfolia

Některé komoditní indexy se sestavují a sledují již od 70. let 
minulého století, a máme tedy zkušenost s chováním cen 
surovin v prostředí vysoké inflace i v prostředí posledních 
zhruba 20 let, kdy se dařilo držet inflaci pod kontrolou. 

Stručně lze říci, že v období vyšší inflace (1970–1981) 
komodity přinášely investorům vyšší výnos než akcie 
a dluhopisy, navíc dluhopisy měly výnos pod inflací, a reálně 
tedy investoři při jejich držení ztráceli kupní sílu. V nízkoinflačním 
prostředí od roku 1982 nejvyšší dlouhodobé zhodnocení 
přinášely investorům akcie, komodity vynesly investorům 
zhodnocení zhruba na úrovni dluhopisů. Všechny tři třídy aktiv 
přitom překonávaly inflaci. 

Je tedy vhodné zařadit komodity do portfolia společně 
s akciemi nebo dluhopisy?
Ano, vzhledem k nízké závislosti na pohybech akciových 
a dluhopisových trhů mají komodity schopnost zlepšit 
parametry portfolia, tedy zvýšit jeho celkovou výkonnost 
a přitom snížit volatilitu. A to i přes skutečnost, že komodity 
mají výrazně vyšší volatilitu než dluhopisy, a dokonce o něco 
vyšší než akcie. 

Které komodity jsou z pohledu investování nejzajímavější? 
Komodity lze velmi zhruba rozdělit do tří základních skupin – 
kovy, energie a zemědělské suroviny. Kovy lze dále rozdělit na 
průmyslové a vzácné kovy, agrokomodity na suroviny 
rostlinného původu a živočišného původu. 

V posledních letech stoupl zájem investorů o cenné kovy, jako 
je zlato nebo stříbro, ale mnohem větší váhu na komoditních 
trzích mají komodity s průmyslovým využitím, jako je ropa, 
zemní plyn nebo měď. Chování komoditního trhu jako celku 
dobře reprezentují komoditní indexy, což je obdoba klasických 
akciových nebo dluhopisových indexů. 

Nejpoužívanější indexy jsou dva a podstatně se liší svým 
složením. Index Standard & Poors GCSI je složený z 24 různých 
surovin, ale dominantní roli v něm hrají energetické suroviny, 
které reprezentují 70 % tohoto koše. Mladší index DJ UBS 
Commodity Index obsahuje pouze 19 typů surovin, každá 
komodita má maximálně 15% váhu v koši, a tudíž složení je 
velmi blízké třetinovému zastoupení každé ze tří základních 
skupin. Proto jej nejčastěji používáme i my v našich fondech, 
protože rovnoměrněji zastupuje celý komoditní svět. 

Co ovlivňuje poptávku po komoditách? 
Každá z těch základních komoditních skupin má vlastní 
faktory ovlivňující nabídku a poptávku. Ale je možné říct, že 
poptávka po energetických surovinách a průmyslových kovech 
je tažena rostoucí životní úrovní, a tedy spotřebou domácností 
i rostoucím průmyslovým využitím a infrastrukturálními 
projekty. U zemědělských komodit mluvíme o fenoménu 3F 
(z anglického Food – rostoucí populace, Feed – měnící se 
stravovací návyky zejména v rozvíjejících se zemích – a Fuel 
– přepalování zrnin na pohonné hmoty). Specifická je potom 
poptávka u vzácných kovů, kde vedle průmyslového využití 
dominuje investiční poptávka – zejména zlato je považováno 
za zaručenou hodnotu během ekonomických krizí. 

A co hýbe nabídkou komodit? 
Všem kovům a energiím je společná malá flexibilita nabídky, 
vysoké vstupní náklady, a zejména dlouhá doba výstavby 
nových kapacit, ať jde o nalezení ložisek ropy či dolů nebo 

spuštění těžby. Například ropa se těží ze stále větších hloubek 
za cenu vyšších nákladů. Omezení může působit i třeba 
nedostatek vody a elektřiny v místě těžby. Některé komodity 
navíc mají své zdroje soustředěné v zemích s nestabilním 
politickým systémem, popřípadě jsou přepravovány k dalšímu 
zpracování rizikovými oblastmi. Pro zemědělské komodity je 
potom specifický pokles výměry orné půdy z důvodů urbanizace 
nebo eroze a vylidňování venkova, které už dávno není 
fenoménem rozvinutých zemí. A neměl bych zapomenout ani 
na klimatické změny a opět nedostatek vody, která je důležitá 
v zemědělství i při těžbě průmyslových komodit. 

Jak se chovají komodity v porovnání s těmi tradičními 
třídami aktiv, tedy akciemi a dluhopisy? 
Vazba komodit na vývoj cen akcií a dluhopisů je nízká a to 
dává komoditám potenciál přinést do tradičních portfolií 
diverzifikaci. V první řadě je vazba komodit a dluhopisů mírně 
negativní. To je logické, komodity jsou více či méně zastoupeny 
ve spotřebním koši všude na světě, pokud roste cena komodit, 
roste i index spotřebitelských cen – a to dluhopisům nesvědčí. 
Vazba mezi akciemi a komoditami je pozitivní a je silnější na 
akciových trzích rozvíjejících se zemí (40 %) a slabší 
v rozvinutých zemích (25 % v USA i v Evropě). 
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Celosvětově roste zájem investorů o investici do komodit. Hlavní motivy jsou dva – diverzifikace rizika a ochrana před inflací. O investování do komodit jsme si povídali s Janem Maňákem ze společnosti 
BNP Paribas Investment Partners. 
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Graf číslo 2 popisuje výnos a riziko balancovaného portfolia, 
tedy 50 % akcie a 50 % dluhopisy, do kterého začnete přidávat 
komodity. Začínáme vpravo dole na křivce. S postupným 
přimícháváním komodit roste výnos a klesá riziko. Tento trend 
vrcholí v momentě, kdy máme v portfoliu asi 20 % komodit 
a po 40 % akcií a dluhopisů. Další navyšování podílu komodit 
sice dále navyšuje výnos, ale za cenu rostoucího rizika. 

Domnívám se, že pro většinu investorů by přimíchání 10 až 
20 % komodit do dlouhodobého portfolia bylo přínosné. Čeští 
investoři jsou celkově konzervativní a mají větší podíl 
dluhopisů v investičním portfoliu i vedle něj. Také produkty 
jako stavební spoření, penzijní připojištění nebo nájemné 
z vlastněné nemovitosti se vlastně chovají jako dluhopisy 
a komodity v portfoliu mohou zajistit reálnou hodnotu toků, 
které z těchto produktů v budoucnu získáte.

Jakým způsobem je možné investovat do komodit?
Těch možností je celá řada. První, co investora napadne, je 
fyzická investice, například fyzické zlato. Zrovna u zlata si 
umím fyzickou investici představit, ale u mnoha komodit je to 
drahé a přitom se některé, zejména zemědělské komodity 
kazí. 

Oblíbené jsou akcie společností z komoditních sektorů. 
Výhodou je likvidita. Nicméně nevýhodou je, že taková 
investice není příliš reprezentativní pro komodity jako takové 
a diverzifikační efekt z velké části mizí.

Třetí možností jsou burzovně obchodované deriváty, tzv. 
futures, což jsou kontrakty na budoucí cenu jednotlivých 
komodit k předem stanoveným datům. Jejich výhodou je 
vysoká likvidita. Nevýhodou pro investora je nutnost posouvat 
takový kontrakt v čase, protože málokdo z nás by chtěl dostat 
po splatnosti takového obchodu vagon mědi nebo několik 
barelů ropy. A s posouváním kontraktů jsou spojené náklady. 
Kurz právě maturujícího kontraktu bývá velmi často pod 
kurzem kontraktu, kterému chybí do splatnosti mnoho 
měsíců. Například cena elektřiny na pražské energetické 
burze s okamžitým dodáním je kvůli nižší poptávce nižší než 
cena téže elektřiny s dodáním v únoru 2012. 

A poslední možností je investovat do indexů nebo do fondů, 
které se tyto indexy snaží překonat. Indexy pokrývají plné 
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spektrum komodit nebo některou jeho skupinu (cenné kovy, 
energetické komodity apod.). Také fondy pokrývají širší 
spektrum komodit, aby dosáhly regulátorem požadované 
diverzifikace. A také tento typ investic se musí poprat 
s posouváním kontraktů v čase. 

Jaké komoditní fondy nabízíte v České republice? 
Komoditních fondů tu nabízíme celou řadu – fond, který chrání 
část jistiny na roční bázi, fond zaměřený na zemědělské 
komodity. Nicméně vlajková loď naší komoditní nabídky je 
třída našeho širokospektrálního komoditního fondu v české 
koruně. Fond BNP Paribas L1 World Commodities nabízí 
všechny výhody investování do komodit – širokou diverzifikaci, 
ochranu před případnou inflací, a to vše s plným měnovým 
zajištěním mezi americkým dolarem, ve kterém se komodity 
obvykle obchodují, a českou korunou, kterou preferují čeští 
investoři. 

Samozřejmě tento i další naše fondy používají optimalizaci 
posunu kontraktů v čase tak, aby se minimalizovaly náklady 
nebo aby na nich fond investorům vydělal. 

Jaké je složení tohoto fondu? 
Fond používá jako srovnávací index DJ – UBS Commodity 
Index (viz graf č. 3), ve skutečnosti se od něho složením 
odlišuje velmi málo. Nejvýznamnější pozice fondu tak byly 
v ropě (na konci října okolo 14 %, a tedy procento pod jejím 

zastoupením v indexu), zlato (13 %), zemní plyn (9 %), 
kukuřice a měď (po 7 %). 

Fond byl na konci října mírně podvážený v energetických 
komoditách, mírně nadvážený proti indexu v průmyslových 
kovech a v zemědělských komoditách; neutrální v cenných 
kovech. 

Největší část přidané hodnoty fondu připadá na optimální 
řízení kontraktů v čase, kde se snažíme generovat okolo dvou 
třetin nadvýkonnosti fondu proti indexu. 

A najdeme ve fondu také nějaké komoditní akcie? 
Ne, náš fond je skutečně čistě komoditní a do akcií 
neinvestuje. 

Jak je váš fond velký? 
Velikost celého fondu aktuálně dosahuje asi 450 milionů 
amerických dolarů a jeho historie sahá do roku 2005. 
Korunová třída je samozřejmě mnohem mladší i menší, oslaví 
první rok existence v polovině prosince. Nicméně výhodou 
korunové třídy je, že už první investovanou korunou se podílí 
na rozložení portfolia celého fondu, tedy celých 450 milionů 
USD. A navíc nabízíme korunovou třídu za stejných podmínek, 
jako nabízíme USD třídu fondu nebo EUR třídu fondu, což není 
na českém trhu obvyklé. 

Děkuji za rozhovor.

Energetické suroviny

Rostlinné suroviny

Průmyslové kovy

Cenné kovy

Dobytek
28 %

7 %

12 %

21 %

32 %

Složení indexu DJ – UBS Commodity Index

Zdroj: Bloomberg, srpen 2011

Jan Maňák,
ředitel rozvoje obchodu v ČR  
a na Slovensku
BNP Paribas Investment Partners
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(CBRE), který rozděluje transakce i podle segmentů realitního 
trhu. Historicky největší podíl mají tradičně investice do 
kanceláří, které jsou nejoblíbenějším produktem. Do statistik 
analytiků se dostanou transakce v objemu nad 10 mil. EUR 
plus budovy, které by měly mít charakter výnosových 
nemovitostí. V roce 2007 se úrovně yieldů u nejkvalitnějších 
budov přiblížily magické hranici 5 %. Následný globální útlum 
způsobil v realitním sektoru především uzavření akvizičních 
kohoutků německých fondů, což bylo způsobeno odlivem 
především institucionálních investorů. 

Po období vyčkávání, kdy rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou 
cenou byl příliš velký ke konsenzu, konzervativní investory 

Tradice komerčních nemovitostí (v našem článku zúžíme tuto 
definici na nemovitosti pronajaté třetím stranám – tedy 
výnosové nemovitosti) je nejrozšířenější v anglosaském 
světě, kde má realitní trh (commercial real estate market) 
několikasetletou tradici a tvoří pevné pilíře ekonomiky. Dnes 
se jejich vliv u nás, vedle přímých investic různých typů fondů 
a přítomnosti mezinárodních poradenských společností 
v Praze, tvoří také expanzí oborových profesních organizací 
typu Royal Institute of Chartered Surveyors, jehož členy je 
i několik českých odborníků. Tyto organizace se snaží 
aplikovat etické, stavebně-technické a obchodní normativy, 
které by lokální realitní trh (real estate market) synchronizovaly 
se západním světem. 

V německy mluvících zemích je navíc nástavba populárních 
otevřených nemovitostních fondů, kde například v SRN mají 
retailoví investoři alokováno 13 % svých investic, v porovnání 
se 2 % v ČR (data z roku 2010, zdroj AKAT a BVI). Fondy, ve 
kterých jsou prostředky alokovány (velkým investorem jsou 
také penzijní fondy), jsou následně zásadními hráči na všech 
evropských trzích a svojí investiční poptávkou významně 
ovlivňují vývoj cen nemovitostí (příkladní správci fondů DEKA, 
DEGI, KANAM apod.). 

Česká republika je, stejně jako geopoliticky, zařazena 
v pohledu investorské optiky do regionu střední a východní 
Evropy (CEE – Central and Eastern Europe). Jelikož 
nejvýznamnější objem transakcí se uskutečňuje v hlavních 

městech (především kanceláře, ale také hlavní retailové 
projekty a v okolí jsou umístěna logistická centra, tzv. huby), 
jsou indikátorem vývoje daného trhu právě ony. Do konce 
roku 2007 byl vývoj v jednotlivých zemích velice podobný 
a leadery (objem transakcí či komprese yieldů) byla historicky 
Praha, za ní Varšava s Budapeští v závěsu s ostatními městy 
regionu. V pokrizovém období ustoupila ze své slávy Budapešť 
a do čela se dostala Varšava, která sklízí důsledky příznivého 
vývoje makroekonomických ukazatelů celé země. Praha se 
drží v těsném závěsu a je považována za velice perspektivní 
trh s pevnými fundamenty. 

Česká republika se začala profilovat v komerčních 
nemovitostech v polovině 90. let s příchodem prvních 
zahraničních developerů, kteří začali saturovat velkou 
poptávku po kvalitních kancelářích od mezinárodních 
korporací, které založily v Praze své pobočky. V té době se 
nájmy většinou denominovaly v německých markách a jejich 
výše dosahovala dnes nemyslitelně vysoké úrovně. První 
zaznamenané transakce většího charakteru jsou ke konci 
90. let, kdy se yieldy (kapitálové míry výnosnosti) pohybovaly 
nad 10 % a prim hrály zahraniční fondy či správci fondů jako 
Invesco, Heitman, Sachsen Funds či izraelské investiční 
skupiny. 

Pomyslný vrchol zažil trh v roce 2007, kdy se objem transakcí 
přiblížil třem miliardám EUR za rok. Dynamiku popisuje 
sloupcový graf poradenské společnosti CB Richard Ellis 

Český trh komerčních nemovitostí a možnosti investování

V letošním roce očekáváme po roce 2007 opět rekordní 
objem obchodů, který přesáhne 2 miliardy EUR.
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Komerční nemovitosti  jsou svébytným aktivem, které by mělo tvořit větší či menší část portfolia každého investora. Ve středoevropském regionu jsou platformy přímého investování do „cihel“ (či dnes 
správněji betonu) na začátku a mají budoucnost před sebou, pokud uděláme komparaci se západním světem. 
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nahradily oportunistické fondy, které využily období výhodných 
cen kolem 7,5 %. V období do konce roku 2007 představoval 
český kapitál jen minimální podíl na celkových transakcích, 
kdy vedlo Německo, Rakousko a Anglie, snad s výjimkou 
uzavřených fondů společnosti ORCO či České spořitelny, které 
nabyly větší počet nemovitostí. 

Od roku 2009 tvoří podstatnou část poptávky fondy s českým 
domicilem. Příkladem mohou být investoři / developeři / 
správci fondů jako Penta, J&T, PPF, Pražská správa 
nemovitostí, Mint investment, ČS nemovitostní fond či menší 
fondy soukromého kapitálu. Fenoménem dnešních dnů je 
akviziční aktivita skupiny CPI, která na rok 2011 avizuje 
investice do nemovitostí v hodnotě 20 miliard Kč. Z otevřených 
nemovitostních fondů je na trhu konkurence tří fondů, z nichž 
největší je ČS nemovitostní fond spravovaný investiční 
společností REICO s portfoliem budov v hodnotě okolo 
tří miliard korun a aktuální roční výkonností 3,73 % (k 5. 12. 
2011). K akceleraci investic českého kapitálu do nemovitostí 
přispěla velká volatilita kapitálových trhů, výpadek poptávky 
ze zahraničí, zajímavé výnosy, silné kapitálové zázemí, 
znalost místního trhu a v neposlední řadě také možnost 
založení fondů kvalifikovaných investorů, které upravuje 
zákon o kolektivním investování.

Rok 2011 opět přidává optimismus a po roce 2007 se opět 
očekává rekordní objem obchodů, který přesáhne dvě miliardy 
EUR [pro srovnání: trh fúzí a akvizic (M&A) byl v roce 2010 
1,5 mld. EUR]. Letošním hitem byla především nákupní 
centra všech typů. Pro ukázku letošních transakcí: joint 
venture společností Rockspring a ECE koupilo nákupní 
centrum Olympia Brno, firma Atrium Real Estate Palác Flóra, 
společnost Multi Development prodala své poslední projekty, 
které v České republice vlastnila – OC Forum Ústí nad Labem 
a Forum Nová Karolina v Ostravě koupili kanadští investoři 
Meyer Bergman a HOOPP. Trh zaznamenal ještě akvizici 
Forum Liberec firmou Tesco, která již byla částečným 
vlastníkem. Stejně tak zůstává silný zájem investorů o dobře 
pronajaté kanceláře. 

Viděno pohledem kapitálových výnosů (yieldů), můžeme ke 
konci 3. kvartálu konstatovat, že nejlepší nemovitosti (Class A) 
se dnes obchodují okolo 6,5 % (kanceláře a retail), logistika se 
pohybuje na 8,25 %. Níže uvádíme zajímavý graf vývoje yieldů 
v ČR od roku 2006 ve srovnání s Polskem a EU. 

Jak bylo řečeno, základní yieldy se uvádějí pro nejlepší 
nemovitosti typu A (Class A). To zahrnuje nejenom 
nejkvalitnější stavebně-technicko-technologické provedení 
(plus navíc nové trendy jako zelenost budov a úspora 
energií), ale také lokalitu, která se v nedávné době moc 
neodlišovala, a především kvalitu obsazenosti budovy (tzn. 
délku a výšku nájmu; rating nájemníků; denominace 
nájmu; kvalitu nájemních smluv; indexaci; udržitelnost 
nájmů do budoucna v závislosti na lokalitě a mnoho jiných 
faktorů). 

Následuje třída nemovitostí kvality B a C. U těchto se výše 
yieldu (potažmo cena) může lišit od 50 do 300 bazických 
bodů v závislosti na výše uvedených parametrech. U budov 
v regionech je situace podobná a investoři si přičítají rizikovou 
přirážku (např. u Brna je tržní konsenzus o 50 bazických 
bodů větší yield). 

Pro doplnění je dobré vědět, že vedle hlavních tržních 
segmentů, tedy kanceláří (office), nákupních center (retail 
a highstreet retail), průmyslových a logistických hal (industrial), 
hotelů a smíšených projektů (mixed used), se okrajově vyvíjí 
zábavní sektor (leisure), komerční rezidenční sektor (tedy 
bytové komplexy na dlouhodobý pronájem), PPP projekty 
(např. výstavba věznic a nemocnic se zpětným nájmem), 
zdravotní sektor (health care), výstavba studentských 
kampusů či domů pro seniory. V zahraničí již existují na 
jednotlivé sektory speciální fondy, do kterých mohou drobní 
investoři alokovat prostředky. 

Jaké má tedy možnosti drobný investor, který chce investovat 
řádově tisíce či desetitisíce korun do komerčních nemovitostí 
v České republice? 

Pokud vyloučíme přímou cestu, tedy přímý nákup nemovitosti, 
který vyžaduje vysokou vstupní investici, časovou náročnost 
a menší likviditu, existuje na českém trhu několik možností, 
jak investovat nepřímo. 

Je mnoho způsobů, jak nakupovat akcie nemovitostních 
společností, ať už developerů, stavebních firem či vlastníků 
nemovitostí. Tento článek však nemá ambici se těmito 
akciovými produkty zabývat, neboť v období krize byly 
exponovány více, než je zdrávo, a jejich velké korekce obecně 
zhoršily reputaci komerčních nemovitostí a ztížily osvětu 
konzervativnějších produktů, které jsou postavené na 
pevných základech nemovitostí, a ne tržních sentimentů jako 
nemovitostní akcie. 

Další cestou mohou být podílové a investiční fondy. Zde je 
potřeba rozlišit, zda jsou pro retailovou veřejnost, případně 
pro kvalifikovaného investora (tyto fondy mají většinou větší 
nároky na velikost investice a jiné kvalifikační předpoklady). 
Dalším důležitým parametrem je otevřenost či uzavřenost 
fondu. Otevřené fondy umožňují investorům kdykoliv 
vystoupit, přičemž vstupní investice je například u ČS 
nemovitostního fondu od sta korun. Otevřené nemovitostní 
fondy jsou většinou více regulovány, aby poskytly maximální 
ochranu podílníkům, nicméně jejich výkonnost je z důvodu 
podílu likvidní složky menší (kolem 3 až 5 % p. a.).

Daniel Matula,
portfolio manažer
REICO České spořitelny
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Prague Prime Office Yield

Warsaw Prime Office Yield

CR Prime SC Yield

EU15 Prime Office Yield

CR Prime Industrial Yield
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6,50 %

6,25 %

5,44 %

Vývoj yieldů v ČR od roku 2006 ve srovnání s Polskem a EU

Zdroj: CB Richard Ellis
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Večer v Himálaji
U příležitosti otevření nových prostor Erste Private Banking České spořitelny v Jihlavě se na počátku listopadu 
uskutečnilo slavnostní setkání určené klientům nejen z jihlavského kraje. Radek Jaroš, nejúspěšnější český 
himálajský horolezec, si v rámci této společenské akce připravil zajímavou besedu doprovázenou 
dokumentárním videem a velkoplošnými fotografiemi. Pozvaní hosté mohli ochutnat čaje z dalekých cest 
nebo vyzkoušet výrobu netradičních šperků, což se líbilo hlavně přítomným dámám. Radek Jaroš vystoupil 
na mnoho osmitisícových vrcholů a úspěšné výstupy přejeme i našim kolegům v nových prostorách v Jihlavě, 
v Křížové 1338/1.

Svatováclavská koruna 
– unikátní zlatá sada
Česká mincovna a Münze Österreich představily 10. listopadu 2011 na půdě rakouského velvyslanectví 
v Praze společnou ražbu mince a medaile na motivy Svatováclavské koruny. Unikátní projekt spojil tuzemskou 
mincovnu s jejím rakouským protějškem, jenž se pyšní osmisetletou tradicí a světovým věhlasem. Výjimečnou 
příležitost seznámit se s touto unikátní sadou, která může obohatit každou sbírku, měli i vážení klienti Erste 
Private Banking České spořitelny. V jednom z nejvýznamnějších architektonických skvostů v Praze, 
v novorenesančním paláci Žofín, se uskutečnil seminář pořádaný právě k této příležitosti.

Z mincovních dílen vzešly zlatá rakouská mince s podobiznou Rudolfa II. a stříbrná medaile s motivem 
knížete Václava. Lícová strana zlaté mince nese královskou korunu, z rubu pak shlíží Rudolf II. s dominantou 
Hradčan v pozadí. Motiv Svatováclavské koruny zdobí rovněž lícovou stranu stříbrné medaile, z rubu pak 
vystupuje svatý Václav s chrámem svatého Víta v pozadí. Určeny jsou především pro sběratele a investory. 

Česká mincovna je pokračovatelkou dlouhodobé tradice mincovnictví na území českých zemí. Byla založena 
po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky na dva samostatné státy v roce 1993. Od svého vzniku 
je Česká mincovna výhradním dodavatelem oběžných a pamětních mincí pro potřeby centrální banky České 
republiky. Kromě toho rozvíjí vlastní výrobu medailí, replik historických mincí, žetonů a medailonků.

Münze Österreich neboli Rakouská mincovna je oficiální a jedinou mincovnou v Rakousku. Její tradice se 
datuje do doby před 800 lety, kdy vznikla původní Wiener Münze. Razily se zde různé druhy mincí – krejcary, 
dukáty, groše, zlaté guldeny nebo šilinky. Od roku 2002 se zde razí i rakouské euro. Její investiční mince patří 
mezi nejvyhledávanější na světě.
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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 15. prosince 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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