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1 Úvod 

Bankovní instituce jsou vystaveny mnoha rizikům a zvládnout riziko je jedním 

z klíčových předpokladů jejich prosperity. Riziko je chápáno jako možnost odchýlení 

skutečných výsledků od výsledků očekávaných a je nedílnou součástí všech činností, které 

jsou vykonávány. Ve finančním prostředí se měřením rizika zabývá risk management. Jeho 

cílem je identifikace, modelování a měření rizika. Bankovní instituce jsou vystaveny nejen 

úvěrovému a likvidnímu riziku, ale také tržnímu riziku. Jde o riziko, které představuje 

potenciální ztrátu zapříčiněnou změnou tržních cen například, jako v této práci, změnou 

měnových kurzů. Změna měnového kurzu může pro banku znamenat buď zisk anebo 

ztrátu. Nelze jednoznačně říci, jaký pohyb kurzu je pro banky výhodnější, neboť se změny 

měnového kurzu projevují na obou stranách bilance. Záleží tedy na tom, jaká je struktura 

aktiv a pasiv banky. 

Hlavní finanční instituce za účelem řízení tržních rizik vyvinuly modely sloužící 

pro měření rizik. Primárním měřítkem rizika finančních nástrojů je často finančními 

institucemi využívána hodnota Value at Risk, která měří nejvyšší potenciální ztráty 

z daného portfolia finančních nástrojů. Value at Risk přitom představuje maximální 

možnou ztrátu na dané hladině spolehlivosti. Tento nástroj používají nejen malé bankovní 

instituce, ale také velké komerční banky. Finanční instituce mohou zvolit vlastní model pro 

výpočet Value at Risk. Výsledné hodnoty modelu musí být kontrolovány postupem 

známým jako zpětné testování a porovnány se skutečnými výsledky dosaženými na 

finančních trzích. 

Cílem této diplomové práce je prostřednictvím zpětného testování posoudit kvalitu 

odhadu Value at Risk na hladině spolehlivosti 99 % pomocí různých modelů. Odhad 

hodnoty Value at Risk bude stanoven pro vybrané měnové kurzy. Value at Risk bude 

měřena prostřednictvím denních výnosů za období sedmi let. Modelování výnosů bude 

uskutečněno využitím modelů normálního rozdělení pravděpodobnosti, variance gamma 

rozdělení pravděpodobnosti a normálního inverzního Gaussova rozdělení 

pravděpodobnosti. 

Text diplomové práce je rozdělen do pěti kapitol, včetně závěru. Druhá kapitola je 

zaměřena na základní koncepty řízení finančních rizik, kde jsou vymezena jednotlivá 

finanční rizika, vysvětlen dokument Basel, který je souhrnem pravidel pro měření a řízení 
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rizik v bankách a následně popsána hodnota Value at Risk včetně základních metod pro 

výpočet Value at Risk. V závěru této kapitoly jsou charakterizována jednotlivá 

pravděpodobnostní rozdělení aplikovaná pro stanovení hodnoty Value at Risk. 

V třetí kapitole je věnována pozornost zejména popisu postupu zpětného testování 

a jednotlivým testům sloužícím k ověřování odhadu Value at Risk. Jsou zde detailně 

popsány zpětné testy vybrané pro tuto práci, kterými jsou Základní frekvenční test, 

Kupiecův nepodmíněný test, TUFF test, smíšený Kupiecův test, Christoffersenův 

nepodmíněný test a Basilejský semafor. 

Čtvrtá kapitola se zabývá zpětnými testy k ověření odhadu Value at Risk, které jsou 

aplikovány na reálných datech. V kapitole jsou charakterizovány vstupní data a vstupní 

parametry, jako je střední hodnota, směrodatná odchylka, šikmost a špičatost. Následně je 

realizováno zpětné testování pro vybrané pravděpodobnostní rozdělení a na závěr kapitoly 

porovnány výsledné hodnoty pro odhad Value at Risk dosažené prostřednictvím zpětných 

testů. 
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2 Vymezení základních konceptů řízení finančních rizik 

První část kapitoly bude věnována vymezení jednotlivých druhů rizik a jejich 

charakteristice. Dále bude popsáno měření rizika v rámci Basel II. V následující části bude 

popsána hodnota Value at Risk a metody vypočtu Value at Risk, mezi které patří metoda 

variancí a kovariancí, metoda historické simulace a metoda simulace Monte Carlo. 

2.1 Vymezení finančních rizik 

S finančními trhy je spojeno finanční riziko, které lze definovat jako budoucí 

finanční odchylku vyplývající z daného finančního či komoditního nástroje, nebo 

finančního či komoditního portfolia. Na finančním trhu existuje několik finančních rizik, 

kterými se ve své literatuře zabývá Jílek (2009). Mezi významná rizika lze zařadit zejména 

tržní, úvěrové, likvidní, operační a obchodní riziko. Těchto pět rizik je rozděleno na další 

kategorie, které budou v následujícím textu popsány. 

2.1.1 Tržní riziko 

Tržní riziko představuje druhé nejvýznamnější riziko finančního trhu. Jedná se 

o riziko ztráty vyplývající ze změn tržních cen, tedy ze změn hodnot finančních nebo 

komoditních nástrojů v důsledku nepříznivých změn cen akcií, úrokových sazeb, 

měnového kurzu, cen komodit. Na základě těchto uvedených změn se dělí tržní riziko na 

čtyři základní kategorie, které budou v následujícím odstavci popsány. 

Akciové riziko je riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií. Akciové 

riziko se dále člení na riziko specifické a obecné. Specifické akciové riziko je riziko ztráty 

z vývoje ceny určitého akciového nástroje související se změnou finanční situace emitenta 

daného akciového nástroje. Obecné akciové riziko není zapříčiněno emitentem, ale vlivem 

makroekonomických podmínek. 

Úrokové riziko představuje riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na úrokové 

sazby. Jde o riziko související se změnou tvaru výnosové křivky, úrokové míry nebo 

předčasným splacením jistiny. Úrokové riziko je rozděleno na specifické a obecné úrokové 

riziko. Specifické úrokové riziko je riziko ztráty z vývoje ceny určitého úrokového nástroje 

související se změnou finanční situace emitenta daného úrokového nástroje. Obecná 

úroková rizika jsou stejně jako u akciového rizika vyvolána podmínkami na trhu 

a makroekonomickými vlivy. 
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Měnové riziko je riziko ztráty plynoucí ze změn cen nástrojů citlivých na měnové 

kurzy. Riziko souvisí se změnou volatility měnového kurzu a změnou spotového kurzu.  

Měnové riziko se vyskytuje zejména u společností obchodujících se zahraničím. Význam 

měnového rizika stoupá, neboť dochází k liberalizaci finančních trhů a globalizaci 

ekonomik, a proto je řízení měnového rizika pro banku prioritním úkolem. Pro kvalitní 

řízení měnového rizika je důležité, aby byla banka schopna měnové riziko monitorovat, 

identifikovat a měřit.  

Komoditní riziko představuje riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny 

komodit. Souvisí s komoditními trhy, kde se obchoduje s velkým množstvím různorodých 

komodit. Proto se také tyto trhy vyznačují jejich diverzifikovatelností. 

Akciové, úrokové, měnové a komoditní riziko představují základní kategorie 

tržního rizika. Existují také další dvě vedlejší kategorie tržního rizika, a to riziko korelační 

a riziko úvěrového rozpětí. Korelační (bazické) riziko je riziko ztráty plynoucí z porušení 

historické korelace mezi rizikovými kategoriemi, nástroji, trhy, produkty a měnami. Riziko 

úvěrového rozpětí je riziko ztráty ze změn rozpětí u cenných papírů různého úvěrového 

hodnocení. Úvěrové rozpětí (credit spread) vyjadřuje rozdíl mezi výnosností do splatnosti 

jednoho finančního nástroje a výnosností do splatnosti druhého bezrizikového nástroje.  

2.1.2 Úvěrové riziko 

Úvěrové riziko je riziko ztráty, že protistrana nebude schopná dostát svým 

závazkům včas nebo v plné výši. Za této situace je způsobena věřiteli ztráta. Z bankovních 

rizik je úvěrové riziko považováno za nejstarší a nejvýznamnější. Závazky vůči věřiteli 

plynou převážně z úvěrových aktivit, ale také z obchodních či investičních aktivit, 

z vypořádání cenných papírů či z platebního styku. Velikost úvěrového rizika závisí na 

pravděpodobnosti defaultu, míře návratnosti, velikosti úvěrové expozice a časovém 

horizontu. Pravděpodobnost defaultu  vyjadřuje, s jakou pravděpodobností dané aktivum 

bude defaultovat, tj. zbankrotuje. Míra návratnosti (recovery rate) představuje velikost 

ztráty v době defaultu. Dále pak s rostoucí úvěrovou expozicí a časovým horizontem roste 

pravděpodobnost selhání. Existují čtyři kategorie úvěrového rizika, které budou popsány 

v následujícím textu. 
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Přímé úvěrové riziko je nejvýznamnější finanční riziko a představuje selhání 

protistrany v rámci rozvahových položek. Selhání v případě úvěru, dluhopisů, směnek, 

apod. Náleží zde i tzv. sovereign risk neboli riziko vyjadřující default  státu. 

Riziko úvěrových ekvivalentů vyplývá ze selhání dlužníka u mimobilančních 

položek např. poskytnuté bankovní záruky a úvěrové přísliby, dokumentární akreditivy, 

deriváty, apod. 

Vypořádací riziko je riziko ztráty ze selhání transakcí v procesu vypořádání. 

Nastane v situaci, kdy zboží bylo dodáno, ale dlužník hodnotu zboží stále nezaplatil. 

Riziko je členěno do dalších dvou kategorií - vypořádací riziko cenných papírů a měnové 

vypořádací riziko. 

Riziko úvěrové angažovanosti bývá označováno jako riziko koncentrace portfolia. 

Jedná se o věřitelství vůči skupině dlužníků, kteří mají provázané majetkové vztahy. 

Nejčastěji používaným nástrojem banky k ochraně proti tomuto riziku jsou úvěrové limity. 

2.1.3 Likvidní riziko 

Likvidní riziko je rozděleno do dvou kategorií, jimiž jsou riziko financování 

a riziko tržní likvidity. Riziko financování je riziko ztráty v případě momentální platební 

neschopnosti. Jde o neschopnost plnit požadavky na investování a financování, což 

vyplývá z nesouladu v peněžních tocích. Je žádoucí, aby v případě nepříznivého vývoje 

měla instituce přístup k hotovosti a mohla tak pokrýt potřeby klientů, splatných závazků 

a nepředvídatelných událostí.  

Riziko tržní likvidity je riziko ztráty, které vyplývá z málo likvidního trhu 

s finančními nástroji, což brání rychlému rozpuštění pozic. Neboli riziko, kdy instituce 

nebude schopna v případě potřeby uzavřít své rizikové expozice v předpokládaném 

časovém horizontu, resp. bez výrazného negativního dopadu na tržní ceny nebo bez 

nutnosti obchodovat za příliš široká tržní rozpětí (rozdíl mezi kotovanou nákupní 

a prodejní cenou daného finančního nástroje). 

2.1.4 Operační riziko 

Operační riziko patří mezi tři nejvýznamnější rizika. Jedná se o riziko ztráty, které 

vyplývá ze selhání lidského faktoru (lidská chyba, nepozornost), vnitřních procesů (nejsou-

li stanoveny příslušné limity nebo nejsou-li dodržovány, selhání IT systémů), vnějších 
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událostí (zemětřesení, tsunami, teroristický útok). Operační riziko zahrnuje také reputační 

riziko a riziko strategické. První zmíněné riziko je riziko ztráty ze změny reputace na 

trzích, které jsou vyvolány nekvalitním poskytováním služeb, nedodržováním smluvních 

podmínek s obchodními partnery a nerespektováním dobrých mravů při podnikání. 

Reputace patří v bankovnictví k významným konkurenčním faktorům, a proto banky 

věnují řízení tomuto riziku velké úsilí. Strategické riziko je riziko vytvoření produktu, 

který už nezapadá do obchodní strategie podniku a může vést k nižšímu zisku společnosti.  

2.1.5 Obchodní riziko 

Obchodní riziko zahrnuje šest kategorií, které budou následně popsány. Právní 

riziko neboli riziko ztráty z právních požadavků partnera či z právní nepostradatelnosti 

kontraktů. Nastane v případě, kdy protistrana transakce nemá legální opodstatnění na 

určitý druh transakcí, finančních instrumentů nebo obchodů.  Riziko měnové konvertibility 

představuje riziko ztráty z nemožnosti konvertovat měnu na jinou měnu, jako následek 

změny ekonomické či politické situace. Riziko pohromy je rizikem ztráty z války, 

teroristických akcí, přírodních katastrof či krachu finančního systému. Regulační riziko 

představuje riziko ztráty vyvolané nemožnosti splnit regulační opatření (např. dodržení 

kapitálové přiměřenosti) a z chyb v předvídání budoucích regulačních opatření. Daňové 

riziko vyjadřuje riziko ztráty ze změny daňových zákonů nebo nepředvídatelných zdanění. 

Riziko změny úvěrového hodnocení je riziko ztráty ze ztížení možnosti získat peněžní 

prostředky za akceptovatelné náklady. Riziko se týká ratingového hodnocení. 

2.2 Parametry rizika 

Stanovit riziko lze také pomocí matematicky vyjádřených vzorců, které budou 

popsány v níže uvedeném textu. Mezi základní parametry rizika lze zahrnout jednotlivé 

druhy výnosů, střední hodnotu výnosů, rozptyl, směrodatnou odchylku, šikmost a špičatost 

(Zmeškal, 2013). 

Diskrétní výnos je vypočten v diskrétních časových úsecích, např. denní, roční, 

měsíční. Vztah pro výpočet diskrétního výnosu má následující tvar:  

1,

,
,

−

=
ti

ti
ti P

P
R , (2.1) 
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kde tiR ,  je diskrétní výnos i-tého aktiva v čase t, tP  je cena aktiva v čase t a 1−tP  je cena 

aktiva v čase t‒1. 

Hodnotu očekávaného výnosu daného aktiva lze získat dle následujícího vzorce: 

( ) ∑
=

⋅=
N

t
tii R

N
RE

1
,

1
, (2.2) 

kde ( )iRE  je očekávaný výnos daného aktiva a N je počet sledovaných dnů. 

Rozptyl výnosu základního souboru vyjadřuje, jak jsou hodnoty daného souboru 

rozděleny kolem střední hodnoty, a je dán vztahem: 

( )[ ]∑
=

−⋅=
N

t
itii RER

N 1

2
,

2 .
1

σ   (2.3) 

Prostřednictvím rozptylu lze získat směrodatnou odchylku základního souboru, 

kterou lze vypočítat dle níže uvedeného vzorce: 

( )[ ] 2

1

2
,

1
i

N

t
itii RER

N
σσ =−⋅= ∑

=

.  (2.4) 

Kovariance vyjadřuje míru lineární závislosti mezi i-tým a j-tým aktivem a nabývá 

hodnot od ∞−  do ∞+ . Vzorec pro kovarianci lze zapsat následovně: 

( )[ ] ( )[ ]∑
=

−⋅−⋅=
N

t
jtjitiij RERRER

N 1
,,

1
σ .  (2.5) 

Korelace měří sílu závislosti mezi i-tým a j-tým aktivem. Velikost koeficientu 

korelace se pohybuje od ‒1, což vyjadřuje naprostou negativní závislost, do 1, tzn. 

naprosté pozitivní závislosti. Jestliže je poměr roven 0, pak jsou aktiva „nekorelovaná“. 

Korelace je stanovena takto: 

( )[ ] ( )[ ]

( )[ ] ( )[ ]∑∑

∑

==

=

−⋅−

−⋅−

=
⋅

=
N

t
jtj

N

t
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N

t
jtjiti

ji
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ij
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RERRER
N
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2
,

1

2
,

1
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1

σσ

σ
ρ .  (2.6) 
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Špičatost představuje relativní strmost průběhu rozdělení hodnot kolem střední 

hodnoty. Kladná výsledná hodnota špičatosti znamená, že je většina hodnot soustředěna 

kolem střední hodnoty. Jinak řečeno, křivka hustoty je špičatější než v případě normálního 

rozdělení. Špičatost je dána následujícím vztahem: 

( ) 4

1

1
∑

=








 −
=

N

i

ii xEx

N
Kr

σ
.  (2.7) 

Šikmost vyjadřuje asymetričnost rozložení dat kolem střední hodnoty. Jestliže je 

šikmost menší než nula, jde o negativní šikmost a v takovém případě jsou hodnoty 

vychýlené vlevo. A naopak. Pokud nastane situace, kdy bude šikmost rovna nule, budou 

hodnoty rovnoměrně rozloženy vlevo i vpravo od střední hodnoty. Šikmost je definována 

následovně: 

( )
∑

=








 −
=

N

i

ii xEx

N
Sk

1

3
1

σ
.  (2.8) 

2.3 Měření rizika v rámci Basel 

Ve Švýcarsku v městě Basilej (Basel) sídlí Banka pro mezinárodní platby, při níž 

působí Basilejský výbor pro bankovní dohled. Byl vytvořen v roce 1974 zástupci 10 

nejvýznamnějších centrálních bank, které se označovaly jako G10. V současné době má 27 

členů z různých částí světa. Výbor vytváří standardy a doporučení pro bankovní dohled 

a snaží se o postupné sbližování regulačních norem. Již zmíněné standardy se označují jako 

Basel a byly vydány ve třech generacích - Basel I, Basel II, Basel III. 

Basel I (Capital Accord) neboli basilejská dohoda o kapitálové přiměřenosti byla 

vydána Basilejským výborem v roce 1988. Hlavním impulsem byla snaha, aby banky 

nesnížily svůj kapitál na takovou úroveň, která by ohrozila komerční banky. Vytvoření 

minimálních kapitálových požadavků mělo posílit stabilitu a spolehlivost mezinárodního 

bankovního systému. Cílem bylo motivovat banky k držbě vysoce likvidních 

a nízkorizikových aktiv a zabránit bankám, aby podstupovaly nadměrná úvěrová rizika. 

Finanční instituce se věnovaly nejen tradičním bankovním činnostem, ale také 

obchodování. Docházelo k rozvoji trhů, k jejich zvětšování a propojování. A proto od 

přijetí basilejské kapitálové přiměřenosti začaly práce na doplnění kapitálové přiměřenosti 

o tržní riziko. Basilejský výbor zohlednil tržní riziko v kapitálové přiměřenosti v roce 
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1996, kdy byla vydána modifikovaná verze Basel I (New Capital Accord). Nový koncept 

byl reakcí na potřebu zvýšit bezpečnost a stabilitu bankovního sektoru a také vývoj a nové 

trendy ve finanční oblasti. Tato rozšířená kapitálová přiměřenost zahrnuje stanovení 

kapitálových požadavků jen pro úvěrové a tržní riziko. Teprve v novém konceptu, tzv. 

Basel II, označovaný také jako Nová basilejská kapitálová dohoda, je zpracována 

problematika podrobněji a dává bankám možnost při volbě metody měření rizik. Kromě 

úvěrového a tržního rizika zohledňuje také riziko operační. 

Dohoda Basel II, jejíž hlavním adresátem jsou banky, vstoupila v platnost v roce 

2008 a má daleko širší rozsah než Basel I. Hlavním cílem nové úpravy předpisů 

o kapitálovém požadavku je přimět banky k držení kapitálových rezerv, které odpovídají 

jejich individuálnímu rizikovému profilu. Všechny banky by měly držet o to více vlastních 

prostředků, čím větší rizika podstupují svou účastí v úvěrových obchodech. Proto je 

důležité, aby byla banka schopna ohodnotit své riziko co nejpřesněji a to za pomoci 

interních ratingových metod banky. Dále by nové úpravy předpisů měly zabezpečit 

zlepšení konkurenceschopnosti, posílení bankovního dohledu a trhu, jednotný systém, 

aplikace na banky po celém světě, apod.  Dohoda Basel II je rozdělena do tří částí, tzv. 

pilířů, které do sebe vzájemně zapadají. 

Obrázek 2.1: Schéma struktury Basel II 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

První pilíř tvoří Kapitálový požadavek, který stanovuje pravidla pro výpočet 

požadovaného kapitálu, určuje metody pro měření rizik a pokrývá úvěrové, tržní 

a provozní riziko. 

Druhý pilíř Proces bankovního dohledu definuje práva a povinnosti národních 

regulátorů (úřadů pro dohled). Jedním z nejdůležitějších úkolů bankovního dohledu je 

kontrola spolehlivosti a posílení dohlížecí pravomoci.  

Třetí pilíř tvoří Požadavky na tržní disciplínu, které požadují, aby každá banka 

poskytovala informace o tom, jak měří své riziko a kolik vlastního kapitálu v poměru 
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k přijatým rizikům drží v rezervě. Banky by tedy měly být otevřené široké veřejnosti (Hull, 

2007).  

Dohoda Basel III v současné době není platná, ale měla by vstoupit v platnost 

v roce 2019. Basel III přichází s potřebnými úpravami definice kapitálu, které by měly vést 

k jeho vyšší kvalitě. V rámci této dohody budou muset banky držet oproti Basel I a Basel II 

10,5 % kapitálu. 

2.4 Řízení finančních rizik  

Nezastupitelnou roli v ekonomickém systému hrají finanční instituce, jako banky, 

investiční společnosti nebo pojišťovny. Specifickým znakem finančních institucí jsou 

klienti, kteří vystupují jako věřitelé nebo také držitelé vlastnických podílů. Důvěra klientů 

značně souvisí se spolehlivostí, s jakou finanční instituce dodrží své závazky. Na 

rizikovost subjektu je tedy možné pohlížet ze dvou pohledů, a to z pohledu ratingu nebo 

kapitálové přiměřenosti. 

2.4.1 Přístup na bázi ratingu 

Rating představuje obecně uznávané měřítko kvality subjektu, a to zda je subjekt 

schopen dostát svým závazkům v požadované míře a v daný časový okamžik. Jestliže jde 

o velké subjekty je uplatňován rating přiřazovaný nezávislými agenturami jako např. 

Moody's nebo Standard&Poor's. Tyto agentury přiřazují dle vlastního šetření určitému 

subjektu ratingovou kategorii, která nejlépe vypovídá o jeho kvalitě. S každou ratingovou 

kategorií se pojí pravděpodobnost selhání zjištěná prostřednictvím historických dat. 

Cílový rating by měl vycházet z požadavků akcionářů a schválené politiky 

subjektu, neboli dlouhodobého cíle subjektu (např. maximalizace tržní hodnoty akcií) a na 

jaký segment trhu se chce společnost zaměřit (např. averzní či rizikoví klienti). 

2.4.2 Přístup na bázi kapitálové přiměřenosti 

Při řízení rizik finančních institucí hrají významnou roli zejména orgány regulace 

a dohledu. Hlavním úkolem je posílit důvěru a informovanost klientů. To se uskutečňuje 

z kvantitativního i kvalitativního pohledu. 

Způsob jak stanovit velikost potřebného kapitálu je pro jednotlivé finanční instituce 

odlišný. V oblasti bankovního sektoru jde o soubor pravidel a doporučení, který je známý 

jako Basel II. V případě pojišťovnictví pak jako Solvency II, s tím, že Basel II byl již 
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implementován do závazných právních norem a uveden v praxi. Společným znakem obou 

dokumentů je, že jednotlivé instituce mohou pro kvantifikaci rizik aplikovat jen takové 

postupy, které byly předem schváleny orgánem dohledu, a zároveň k jejich krytí může být 

využit pouze kapitál, který je uznatelný. 

K určení tržního rizika mohou banky (Basel II) postupovat dle standardního 

přístupu nebo vlastního modelu na bázi Value at Risk. Hodnota Value at Risk je zpravidla 

určována na hladině významnosti 1 % pro časový horizont 10 dnů. Povinností bank je 

denně určovat výši kapitálového požadavku. 

V pojišťovnictví (Solvency II) není předpokládána silně aktivní správa portfolií. 

Tudíž je časový horizont nastaven na dobu jednoho roku a v rámci toho pak dochází ke 

snížení významnosti ztráty na 0,5 %. Jelikož je zaměření pojišťoven velmi odlišné je 

v rámci Solvency II definována také kritická úroveň kapitálu (Tichý, 2010). 

2.5 VaR -  Value at Risk 

Value at Risk je velmi rozvinutá a v praxi využívaná metoda sloužící k eliminaci 

potenciálních velkých ztrát. VaR začaly používat americké banky v 80. letech k měření 

rizika jejich portfolií. V dnešní době je VaR používána jako běžný standard pro měření 

a řízení tržních rizik ve finančních institucích. V literatuře jsou zpravidla uváděny dva 

faktory, které výrazně přispěly k jeho popularitě. Prvním z nich je fakt, že J. P. Morgan 

zveřejnil svou metodologii i tržní data používaná k výpočtu VaR. Za tímto účelem založil 

jednotku zvanou RiskMetrics, která zveřejnila data i popis velmi jednoduchého modelu pro 

výpočet VaR, který je od té doby nazýván RiskMetrics model. Druhým faktorem vedoucím 

k popularitě VaR, bylo rozhodnutí Basilejského výboru umožnit používání interních VaR 

modelů pro výpočet kapitálových požadavků k tržním rizikům. 

 Předností VaR je, že převádí všechna rizika na společného jmenovatele, změnu 

hodnoty portfolia finančních aktiv. Poté je shrnuto potenciální riziko jednotlivých aktiv do 

jednoho čísla, které vyjadřuje celkové riziko portfolia finančních aktiv. Hodnota VaR je 

hodnota rizika, která je vymezena jako nejmenší predikovaná ztráta na dané hladině 

pravděpodobnosti za určitý časový interval. 

Při stanovení hodnoty VaR by mělo být vycházeno z toho, aby pravděpodobnost, že 

zisk z finančního nástroje bude menší než předem stanovená hladina zisku, byla rovna 

určené hladině spolehlivosti: 
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( ) α=+≤Π∆ zisk
~

Pr .  (2.9) 

Jelikož je úroveň rizika v metodě VaR vyjádřena jako ztráta, představuje VaR 

hodnotu této ztráty. Formálně lze tedy definovat následovně: 

( ) α=−≤Π∆ VaR
~

Pr .  (2.10) 

kde Pr je pravděpodobnost, Π∆
~

je přírůstek hodnoty finančního nástroje, VaR je hodnota 

v riziku a α je hladina spolehlivosti v procentech. 

Přírůstek hodnoty finančního nástroje lze vyjádřit jako: 

tT VV −=Π∆
~~

 , (2.11) 

kde TV
~

 je predikovaná hodnota a tV  je výchozí hodnota finančního nástroje 

(Zmeškal, 2013). 

Hodnota α představuje hladinu spolehlivosti, zatímco 1‒α hladinu významnosti. 

Hodnotu VaR lze chápat buď jako α kvantil pravděpodobnostního rozdělení ztrát, anebo 

jako záporný 1‒α kvantil pravděpodobnostního rozdělení výnosů. Dohromady by měl být 

součet hladiny významnosti a hladiny spolehlivosti roven jedné. Nejčastěji se hladina 

významnosti pohybuje ve výši 15 %, 1 % a 0,5 %. Doba, pro kterou je hodnota VaR 

počítána, může být pro finanční instituce odlišná. V bankovním sektoru dle Basel II je to 

10 dní, pro pojišťovny dle Solvency II jeden rok. Časový horizont, pro který se VaR 

počítá, závisí na likviditě portfolia. V případě velmi likvidního portfolia je vhodné zvolit 

kratší časové období (např. den). U méně likvidního portfolia je vhodné zvolit delší časové 

období (např. měsíc). Obvykle je však hodnota VaR počítána pro kratší časové období, 

nejčastěji pro jeden den, a následně přepočtena pro delší časové intervaly. Kratší časová 

doba je užitečná zejména pro každodenní řízení rizika (Kresta, 2011). 

2.6 Metody výpočtu VaR 

K odhadu VaR existují odlišné metody a banky mají velkou flexibilitu v používání 

modelů. Neexistuje žádná standardní metoda VaR. Jednotlivé metody se liší v metodách 

simulace změn rizikových faktorů a v metodách transformace změn rizikových faktorů na 

změnu hodnoty portfolia.   
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Pro výpočet VaR jsou tradičně využity tři metody a to: 

• metoda variancí a kovariancí (analytická metoda), 

• metoda historické simulace, 

• metoda Monte Carlo. 

Odhady VaR vypočítané dle jednotlivých metod se mohou lišit, jsou početně 

náročné, ale za to přesné. 

2.6.1 Metoda variancí a kovariancí 

U této parametrické metody se k odhadu VaR vychází z předpokladu normálního 

rozdělení výnosů portfolia. Jestliže rovnice (2.10) bude upravena normalizací, bude získán 

vztah:  
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kde tΠ vyjadřuje počáteční hodnotu portfolia, pµ střední hodnotu výnosu portfolia a pσ

směrodatnou odchylku výnosu portfolia. Je-li bráno v úvahu, že výnos portfolia 
tΠ

∆Π
má 

normální rozdělení pravděpodobnosti, pak pro normované normální rozdělení má tento 

tvar 
p

p
t

σ

µ−
Π

∆Π

. Rovnici (2.12) je možné prostřednictvím distribuční funkce normovaného 

normálního rozdělení zapsat v následujícím tvaru:  
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σ
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p
t

VaR

. (2.13) 

Jestliže bude rovnice (2.13) upravena1, hodnota VaR bude stanovena dle vztahu:   

( )( )pptVaR µσα −⋅Φ⋅Π= −1 . (2.14) 

                                                 
1 Pro inverzní distribuční funkci normovaného normálního rozdělení platí: ( ) ( )αα −Φ−=Φ −− 111
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Pro odhad hodnoty VaR je tedy nezbytné znát očekávanou střední hodnotu výnosu 

portfolia a jeho směrodatnou odchylku. Tyto parametry lze získat z časových řad výnosů 

jednotlivých aktiv v portfoliu na základě kovarianční matice, anebo přímo z historické 

časové řady výnosů daného portfolia. Na základě normálního rozdělení výnosu 

jednotlivých aktiv je možné směrodatnou odchylku portfolia stanovit dle následujícího 

vztahu: 

,
1 11 1

2 ∑∑∑∑
= == =

⋅⋅⋅⋅=⋅⋅=
N

i

N

j
jijiij
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i
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j
jiijp wwww σσρσσ  (2.15) 

kde 2
ijσ představuje kovarianci výnosů i-tého a j-tého aktiva, ijρ vyjadřuje korelaci mezi 

výnosy i-tého a j-tého aktiva, iσ  je směrodatná odchylka výnosů i-tého aktiva, iw  značí 

váhu i-tého aktiva v portfoliu. Střední hodnota výnosu portfolia aktiv je stanovena jako 

vážený průměr středních hodnot výnosů jednotlivých aktiv následovně: 

∑
=

⋅=
N

i
iip w

1

µµ . (2.16) 

Střední hodnota výnosu portfolia aktiv je při odhadu VaR pro krátký časový 

interval stanovena většinou v nulové výši, jelikož je empiricky dokázáno, že se statisticky 

neliší od nuly (Kresta, 2011). 

2.6.2  Metoda historické simulace 

Podstata metody historické simulace spočívá v tom, že se hodnota VaR stanoví na 

základě údajů o minulých hodnotách, přesněji řečeno ztrát, které by banka měla u portfolia 

v minulosti. VaR je simulováno bez jakýchkoli předpokladů o rozdělení pravděpodobnosti 

rizikových faktorů, tj. bez ohledu na pravděpodobnost určitého historického scénáře. 

V rámci této metody nejsou ani předpokládány žádné explicitní či stabilní korelace mezi 

rizikovými faktory. Metoda počítá změnu hodnoty portfolia na základě skutečných 

historických hodnot rizikových faktorů. Výpočet je uskutečněn pro každé období držení. 

V případě, kdy je období držení delší než jeden den, pak je nezbytné pro každý den 

stanovit vypořádání peněžních toků, změny všech rizikových faktorů, apod. Výsledkem je 

časová řada zisků a ztrát, které by nastaly za předpokladu, že by banka držela portfolio po 

určité období v minulosti. 
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Metoda historické simulace je výhodná zejména pro její jednoduché zpracování, 

kdy odhadnutá hodnota VaR na dané hladině spolehlivosti je skutečná ztráta, ke které by 

došlo během sledovaného období. Další předností je, že v rámci této metody není potřebné 

určit variance a kovariance každého rizikového faktoru. V rámci této metody není příliš 

nutné odhadnout kovariantní matici. To zjednodušuje výpočty v případech portfolií 

s velkým počtem aktiv a krátkých výběrových období. Nezbytná je pouze časová řada 

celkové hodnoty portfolia. Historická simulace lépe zachycuje extrémní tržní změny, než 

parametrické odhady VaR. Což vyžaduje dostatečné množství historických simulací, a to 

lze považovat za nevýhodu této metody.   

Pro stanovení hodnoty VaR je nezbytné vytvořit historickou časovou řadu výnosů, 

poté stanovit pravděpodobnostní rozdělení hodnoty daného portfolia, získané na základě 

přecenění současné hodnoty portfolia dle pozorovaných historických výnosů a v konečné 

fázi je hodnota VaR stanovena jako rozdíl aktuální hodnoty a kvantilu ze získaného 

rozdělení pravděpodobnosti hodnoty portfolia.  

Tuto metodu lze považovat za velmi jednoduchou a zjednodušenou, a proto je lepší 

využít metodu simulace Monte Carlo (Jorion, 2007). 

2.6.3 Metoda Monte Carlo 

Simulace Monte Carlo má spoustu podobných vlastností jako metoda historické 

simulace. Hlavním rozdílem je, že místo provádění simulace využitím pozorovaných změn 

tržních faktorů se vybere statistické rozdělení, které přibližně zachycuje možné změny 

tržních faktorů.  

 K odhadu VaR se používá velký počet simulací vývoje hodnoty portfolia, který je 

určen velkým množstvím náhodně generovaných rizikových faktorů. Vyžadována je 

simulace několika tisíců možných cen na daném rozdělení pravděpodobností. Generování 

náhodných čísel je uskutečněno pro normované normální rozdělení N(0,1), které je 

považováno za distribuční funkci jiného rozdělení. Aby se generovaná rozdělení co nejvíce 

přiblížila skutečnému, je využita metoda, která je založena na čerpání cen z historického 

rozdělení a následného vzniku předpokládaného rozdělení. Pro přesnost výsledků je 

zapotřebí, aby historické rozdělení zahrnovalo velký počet pozorování. 

 Výhodou v rámci této metody je pružnost a užitečnost především u nástrojů 

s nelineárním průběhem hodnot. Naopak nevýhodou pro odhad VaR je potřeba velkého 
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množství simulace, tedy výpočetní náročnost. Pro portfolio skládající se z několika tisíc 

aktiv a bude generováno dalších tisíc scénářů, může počet požadovaných simulací 

dosáhnout až několika milionů. Pro usnadnění a zkrácení času potřebného k provedení 

metody Monte Carlo mohou být použita některá zjednodušení. Např. přijmout symetrické 

rozdělení a generování pouze kladných čísel nebo také, určení rozdělení pouze pro hlavní 

rizikové faktory a stanovení ceny finančního nástroje založené na modelu popisující vztah 

mezi každým faktorem a hodnotou nástroje. Prostřednictvím těchto metod lze urychlit 

simulaci, ale jelikož jsou pouhým zjednodušením, nejsou zcela přesné (Jílek, 2000). 

2.6.4 Stochastické procesy 

V rámci oceňování a zajišťování finančních nástrojů je důležité rozpoznat proces, 

který je sledován cenou aktiva. Ceny jednotlivých aktiv obchodovaných na veřejných 

trzích se mohou měnit jen v předem daném rozsahu. Výjimku mohou tvořit např. kurzy 

významných světových měn, které jsou obchodovány neomezeně. Jestliže je znám vývoj 

daného aktiva pro určitý časový interval, pak je takové aktivum pojmenováno jako 

bezrizikové aktivum. V takovém případě se jedná o deterministický proces. Naopak 

náhodný vývoj veličin je zachycen prostřednictvím stochastického procesu. Základem 

procesů, popisujících stochastický vývoj ceny finančního aktiva je riziková složka. Je 

možné rozpoznat dva typy stochastických procesů, a to spojitý stochastický proces 

(Wienerův proces) a diskrétní stochastický proces (Poissonův proces). I když cena aktiva 

ve skutečnosti sleduje spíše diskrétní proces, tak i přesto jsou spojité stochastické modely 

považovány za vhodnou aproximaci a v praxi mnohdy využívány. 

Normální rozdělení 

Normální rozdělení je jedním z nejdůležitějších pravděpodobnostních rozdělení, 

které je široce používáno k popisu náhodných pohybů. Má významnou úlohu v případě, 

kdy na kolísání náhodné veličiny působí velký počet nepatrných a vzájemně nezávislých 

jevů. Normální rozdělení je charakterizováno dvěma parametry, a to směrodatnou 

odchylkou a střední hodnotou. Funkci hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení lze 

zapsat následovně: 

( )

2

2

2

1 






 −
−

= σ

µ

πσ

x

exf ,  (2.17) 
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kde ( )xf  je funkce hustoty, µ  je střední hodnota a σ  je směrodatná odchylka.  

Prostřednictvím funkce hustoty lze formulovat distribuční funkci normálního 

rozdělení, která je definována následovně: 

( ) ∫
∞−








 −
−

=
u x

dxeuF

2

2

2

1
,; σ

µ

πσ
σµ . (2.18) 

Jestliže bude náhodná veličina u transformována na normovanou veličinu x, kde 

σ

µ−
=

x
x , a bude tato transformace vsazena do funkce hustoty pravděpodobnosti 

a distribuční funkce, pak dostaneme normované normální rozdělení N(0,1). Poté je hustota 

pravděpodobnosti vyjádřena jako (Resti a Sironi, 2007): 

( ) 2

2

2

1 x

exf
−

=
π

 .  (2.19) 

Wienerův proces 

Wienerův proces je příkladem procesu Markovova typu, se střední hodnotou 

a rozptylem vycházejícími z normovaného normálního rozdělení  N(0,1) s funkcí hustoty, 

jejíž vztah lze vyjádřit následovně: 

( ) .
2

1
´ 2

2x

exN
−

=
π

 (2.20) 

V případě, kdy je možný proces označit jako proces Markova typu, pak je jeho 

budoucí hodnota závislá pouze na současné hodnotě, nikoli na historické hodnotě.  

Lze konstatovat, že stochastický proces ( ) [ ]{ }TttZ ,0, ∈ může být označen jako 

Wienerův, pokud vychází z nuly ( ) 00 =Z , má nezávislé a stacionární přírůstky vykazující 

charakter normálního rozdělení pravděpodobnosti a je spojitou funkcí času. Wienerův 

proces je sice spojitý, avšak funkce není hladká - funkce není v žádném ze svých bodů 

diferencovatelná (Tichý, 2011). 

Změnu procesu během krátkého časového úseku t je možné zapsat jako: 

dtZ ε=∆ , (2.21) 
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kde ε představuje náhodnou proměnnou z normovaného normálního rozdělení s nulovou 

střední hodnotou a rozptylem odpovídajícím jedné, tedy )1,0(N . 

Z jednotlivých vlastností procesu ( )tZ  lze předpokládat, že pro jakékoliv 0〉dt  je 

střední hodnota 

[ ] 0=∆ZE , (2.22) 

rozptyl  

( ) ( )[ ] dtZEZ =∆=∆
2var  (2.23) 

a směrodatná odchylka 

( ) dtZ =∆σ . (2.24) 

Geometrický Brownův pohyb 

Nejvýznamnějším stochastickým procesem nejčastěji využívaným v rámci 

finančního modelování je geometrický Brownův pohyb, který vychází z Wienerova 

procesu. Wienerův proces je klasickým prvkem používaným k vytváření modelů vývoje 

cen finančních aktiv, na jehož základě lze dosáhnout například: 

• Brownův pohyb, který začíná v konstantě ( ) ( ),tZctC +=  

• Brownův pohyb s přírůstkem ( ) ( ),tZttA += α  

• Brownův pohyb s rozptylem ( ) ( ) ( ),2 tZtZtS σσ ==  

• exponenciální Brownův pohyb (vždy pozitivní vývoj): ( ) ( )[ ].exp tZtE =  

Vztah vyjadřující geometrický Brownův pohyb je definován následovně: 

.dZSdtSdS tt σµ +=  (2.25) 

Kde S je finanční aktivum s výchozí cenou tS , µ  parametr vyjadřující průměrnou 

hodnotu výnosu zpravidla za období jednoho roku, σ  je parametr vyjadřující směrodatnou 

odchylku výnosu aktiva za rok a dtdZ ε= . Jestliže [ ] 0=εE pak i [ ] 0=dZSE tσ , 

v důsledku čehož: 
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[ ] .dtSdSE tµ=  (2.26) 

Očekávaná hodnota budoucí ceny aktiva S musí pak odpovídat následující rovnici: 

[ ] .dt
tdtt eSSE µ=+  (2.27) 

Jestliže budeme chtít vyjádřit dynamiku ceny aktiva, je nezbytné zahrnout do 

předchozího vztahu (2.27) náhodnou složku. Je nutné brát v úvahu, že jestliže [ ] 0=dZE σ , 

pak neplatí totéž pro [ ]dZeE σ . Jedním z řešení je zahrnutí parametru upravujícího střední 

hodnotu, tzn. snížením vztahu o [ ]dZeE σ , proto: 

( )
( )[ ]

.
exp

exp

dZE

dZdt
SS tdtt

σ

σµ +
=+  (2.28) 

Pro vlastnosti (normovaného) normálního rozdělení lze získat: 

( )[ ] .
2

expexp
2









=

σ
σdZE  (2.29) 

Jestliže dosadíme do vzorce (2.28), pak dostaneme model, který je běžně užíván 

pro vyjádření reálné dynamiky ceny finančních aktiv k potřebě ocenění finančních 

derivátů. Jedná se o geometrický Brownův pohyb (GBM) vyjádřen následujícím vztahem 

(Tichý, 2011): 

.
2

exp
2









+








−=+ εσ

σ
µ dtdtSS tdtt  (2.30) 

Studentovo rozdělení  

V případě zamítnutí normálního rozdělení lze využít jinou možnost a to Studentovo 

t-rozdělení. Výhodou tohoto rozdělení je, že má některé vlastnosti normálního rozdělení. 

Jedná se zejména o jeho symetričnost a je definováno jen jedním parametrem neboli 

stupněm volnosti. Za předpokladu velkého počtu stupňů volnosti se studentovo rozdělení 

blíží normálnímu rozdělení. 

Hustotu funkce Studentova t-rozdělení lze zapsat dle následujícího vztahu: 
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( )

( )

( ) 2/12

1

11

2

2

1

+









+








Γ
















 +
Γ

=
n

n

xnn

n

xf
π

, (2.31) 

kde ( ).Γ je funkce gamma, která je definována takto: ( ) ∫
∞

−−=Γ
0

1 dxexn xn , n je parametr, 

který definuje počet stupňů volnosti (Ciepelová, 2011). 

Variance gamma model (VG) 

Model patří do skupiny Lévyho modelů, jejichž přírůstky jsou nezávislé 

a stacionární. Tyto procesy jsou typické tím, že pravděpodobnost výskytu skoku pro určitý 

časový interval je roven nule, jsou to tedy procesy ve spojitém čase. Variance gamma 

model je jedním z nejčastěji aplikovaných víceparametrických modelů Lévyho typu. 

Existují dva způsoby, na základě nichž lze definovat VG model. První pojetí vychází 

z Brownova pohybu řízeného gamma procesem. Pravděpodobnostní funkce hustoty 

gamma procesu z gamma rozdělení ( )baG , , kdy 
v

a
1

= a vb = je dána vztahem:  

( )









Γ









−

=

−

v

t
v

v

g
g

vtgf
v

t

v

t

G

exp
;,

1

, (2.32) 

a jelikož VG proces ( )( )ϑθ ,;;vtgVG  lze definovat jako: 

( ) εϑθϑθ ttttt gggZgVG +=+= , (2.33) 

VG funkce hustoty je dána následovně: 

( )( ) ( )
∫
∞

−









Γ









−










 −
−=

0

1

2

2 exp

2
exp

2

1
,;;, dg

v

t
v

v

g
g

g

gx

g
vtgxfvg

v

t

v

t

ϑ

θ

πσ
ϑθ . (2.34) 

Důležitým znakem VG modelu je, že umožňuje modelovat vyšší momenty 

pravděpodobnostního rozdělení. Především parametr gamma rozptylu ( )v  dovoluje řídit 
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špičatost skrze rozptyl náhodného „času“ a θ  pak kontrolovat symetrii. 0〈θ určuje 

negativní šikmost, 0〉θ  určuje pozitivní šikmost a 0=θ  symetrické rozdělení. 

Jestliže dosadíme VG proces dle (2.29) do Lévyho modelu v exponenciálním 

vyjádření, 

( ) ( )[ ],exp tXtStS += µ  (2.35) 

pak lze získat dynamiku ceny finančního aktiva: 

( ) ( )( ) ( )tggtStVGtSS tt
P

t
P

t ϖεϑθµϖµ −++=−+= expexp 00 , (2.36) 

kde korekční parametr 







−−−= vv

v
2

2

1
1ln

1
ϑθϖ  (Tichý, 2011). 

Normal inverse Gaussian model (NIG) 

Normal inverse Gaussian model je dalším populárním modelem založeným na bázi 

subordinátoru. Model je možné definovat dvěma způsoby. První způsob je založen na 

charakteristické funkci, kde platí následující parametry: 0,,0 〉〈〈−〉 δαβαα . Tato 

funkce je vyjádřena vztahem (Tichý, 2011): 

( ) ( ) 



 





 −−+−−= 2222exp,,;, βαιβαδδβαφ xttxNIG . (2.37) 

Funkce hustoty NIG je formulována následovně: 

( ) ( ) ( )
22

22
122exp,,;,

x

x
xtxf NIG

+

+Κ
⋅+−=

δ

δα
ββαδ

π

αδ
δβα , (2.38) 

kde ( )xλΚ  vyjadřuje modifikovanou Bessel funkci: 

( ) ( ) .
2

1
exp

2

1

0

11 dyyyxyx ∫
−∞

−− 







+−=Κ λ

λ  (2.39) 

Existuje možnost vyjádřit NIG model ve formě Brownova pohybu řízeného 

inverzním Gaussovým procesem, tj. procesem ( )vtI ;  s driftem ν , který v čase [ ]ν;tIGI ≈  

dosáhne stupně t , následovně: 
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( )( ) ( ) .,;; εϑθϑθϑθν tttt IIIZItINIG +=+=  (2.40) 

Za této situace lze formulovat charakteristickou funkci, jejíž rovnice je zapsána 

tímto způsobem: 

( ) ( ) ,21
11

exp,,; 22







−+−= θνινϑ

νν
ϑθνφ xxNIG  (2.41) 

z čehož vyplývá vzájemná závislost a jednotlivé parametry νϑθ ,, lze vyjádřit takto: 

22 βα

δβ
θ

−
= , (2.42) 

βαβα

βαδ
ϑ

+⋅−

−
=

22

, (2.43) 

( ) 1
22

−

−= βαδν . (2.44) 

Funkci hustoty IG je možné přepsat jako: 

( ) ( )( )







−+−− −

−

xxx 22122

3
22

2

1
expexp

2
βαδβαδ

π

δ
. (2.45) 

Cenu aktiv v rizikově neutrálním prostředí lze modifikovat následovně:  

( )tIIrtSS tt
Q
t ϖεϑθ −++= exp0 , (2.46) 

kde ϖ  lze vyjádřit následujícím vztahem:  

( ) ννϑθνϖ ⋅−−−= 2211 . (2.47) 

 

Výhody a nevýhody Value at Risk 

Metodu VaR využívají jak finanční tak nefinanční instituce k měření rizika. Tato 

metoda je velmi atraktivní a v praxi hodně uplatňována. Vykazuje také několik nedostatků, 

které budou níže popsány. 
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Výhody VaR: 

• snadná interpretace rizika - maximální možná ztráta v peněžních jednotkách, 

• zohledňuje efekt diverzifikace portfolia, 

• univerzální metoda - využití pro všechny druhy tržních rizik, také použití k měření 

rizika operačního, úvěrového, apod. Riziko je tedy vyjádřeno stejným způsobem, 

ale postupy se od sebe navzájem liší, 

• slouží ke stanovení kapitálové přiměřenosti finančních institucí. 

Nevýhody VaR: 

• nedokáže upřesnit velikost ztráty v případě překročení hodnoty VaR, 

• pokud se jedná o složitá portfolia, vyskytují se problémy s přesným hodnocením, 

• výsledné hodnoty VaR jsou citlivé na metodu odhadu, 

• dle VaR jsou stanoveny ztráty vyvolány „normálním“ fungováním trhu s danými 

předpoklady (např. čas). Jestliže však dojde k neočekávaným změnám na trhu, VaR 

bude neužitečná (Cielepová, 2011). 
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3 Definice metod ověřování míry rizika 

V předchozí kapitole byla věnována pozornost především ukazateli Value at Risk. 

Byla popsána finanční rizika, jejich měření a řízení a další část kapitoly byla zaměřena na 

metody výpočtu VaR. Pro hodnocení kvality jednotlivých odhadů je nezbytné, aby byly 

modely zpětně testovány prostřednictvím žádoucích metod. Zpětné testování modelu 

(backtesting) je proces konfirmace přesnosti modelů VaR porovnáním výsledků modelů 

VaR s budoucími skutečnými výsledky. Zpětné testování vychází ze sledování skutečných 

jednodenních ztrát, které převyšují předpokládané ztráty.  

Obsahem této kapitoly bude popis zpětného testování a dále budou 

charakterizovány jednotlivé testy ověřování odhadu VaR, kterými jsou Základní 

frekvenční test, Kupiecův nepodmíněný test, TUFF test, Christoffersenův podmíněný test, 

smíšený Kupiecův test a Basilejský semafor. 

3.1 Popis postupu zpětného testování 

Základem je, aby kvalita odhadu hodnoty VaR byla ověřena na minulých datech. 

Uvažujme model odhadující hodnotu VaR na určité hladině spolehlivosti α  pro časový 

úsek jednoho dne. V tomto případě je postup zpětného testování následný. Hodnota VaR, 

stanovena modelem dle informací známých předchozí den k uvažovanému dni 

a pozorovanou ztrátou uvažovaného dne, je porovnána pro jednotlivé dny. Dny, v nichž 

skutečná ztráta přesáhne hodnotu VaR, jsou označeny jako výjimky. Jestliže nastane 

situace, kdy budou výjimky v α−1  procentech případů, poté je hodnota VaR modelem 

odhadnuta správně. Za předpokladu většího počtu vyskytujících se výjimek je riziko 

modelem podhodnoceno a naopak. 

Bude-li předpokládán výpočet hodnoty VaR pro den x , poté budou pro odhad 

modelu využity časové řady, které jsou v souladu s intervalem mx −  až 1−x , kde m

vyjadřuje stanovenou délku časové řady, dle níž bude proveden odhad modelu. Dále bude 

určena hodnota VaR a výsledná hodnota porovnána se skutečnou ztrátou zaznamenanou 

dne x . Postup je opakován pro ostatní dny, kdy se proměnná x zvyšuje o jedničku, tedy 

o jeden den. Postup volby časové řady pro odhad modelu je znázorněn na následujícím 

obrázku 3.1 (Kresta, 2011). 
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Obrázek 3.1: Posouvání intervalu vstupních dat pro výpočet hodnoty VaR pro jednotlivé dny 
den x-m … den x-2 den x-1 den x 

     
 

den x-m … den x-2 den x-1 den x 
    

  
den x-m … den x-2 den x-1 den x 

   
   

den x-m … den x-2 den x-1 den x 
  

    
den x-m … den x-2 den x-1 den x 

 
     

den x-m … den x-2 den x-1 den x 
Zdroj: Kresta (2011), vlastní zpracování 
 

Je-li riziko odhadované pro jednodenní horizont, 1=∆t , poté je Value at Risk 

portfolia X odhadnuto na den t , pro následující den 1+t a s hladinou spolehlivosti α jako 

( )α;1, +ttVaRX  a skutečná ztráta sledovaná v čase 1+t  s ohledem na předchozí den t

označena jako ( )1, +ttLX . Poté při zpětném testování, pro danou časovou řadu 

{ }Tt ,...,2,1= , mohou nastat dvě situace. Buď je skutečná ztráta vyšší než odhadovaná 

nebo je skutečná ztráta nižší než odhadovaná. V prvním případě může proměnná I  

nabývat hodnoty 1, pak se jedná o výjimku a v druhém případě hodnoty 0, viz následující 

rovnice (Tichý, 2011): 
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( ) ( )
( ) ( )
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,;1,1,1
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tI

XX

XX
X .  (3.1) 

3.2 Testy ověřování odhadu VaR 

V následující části budou vymezeny jednotlivé statistické testy, které jsou 

využívány při zpětném testování.  

3.2.1 Základní frekvenční test 

Základní frekvenční test se zaměřuje na to, jak často ztráty finančních nástrojů 

přesáhnou odhady Value at Risk. Hlavní myšlenka testu spočívá v tom, spočítat počet dní, 

kdy ztráty přesáhnou odhady VaR. V případě, že bude počet výjimek větší než stanovený 

interval spolehlivosti, model podhodnocuje riziko. Jestliže však bude počet výjimek menší 

než stanovený interval spolehlivosti, model riziko nadhodnocuje. Aplikací tohoto testu je 

tedy zjišťováno, zda je počet výjimek patřičný či nikoli a zda bude model přijat či zamítnut 

(Nieppola, 2009).   

V případě, že bude počet výjimek označen jako x  a celkový počet pozorování jako 

n , poté lze “míru selhání“ definovat jako nx / . Jestliže bude interval spolehlivosti 98 %, 

poté nulová hypotéza 0H  vyjadřuje, že frekvence ztrát, tedy pravděpodobnost překročení, 



- 30 - 
 

je rovna ( ) ( ) %298,011 =−=−= αp . Lze konstatovat, že se jedná o kvalitní model, pokud 

počet překročení odpovídá očekávanému počtu překročení. V praxi se překročení zjišťuje 

na základě pravděpodobnosti výskytu výjimky p~ , která je rovna očekávané 

pravděpodobnosti vzniku výjimky p . Nulovou hypotézu lze tedy zapsat následovně: 

ppH ~:0 = . (3.2) 

Pravděpodobnost výskytu x  výjimek v n  pozorováních je stanovena binomickým 

rozdělením pravděpodobnosti: 

( ) xnx pp
x

n
n

p

x −
−⋅⋅








=








1,Pr , (3.3) 

kde 
( ) !!

!

xxn

n

x

n

−
=








. Zde !n  představuje faktoriál přirozeného čísla n  (Resti a Sironi, 

2007). 

S nárůstem počtu pozorování lze binomické rozdělení aproximovat normálním 

rozdělením takto: 

( )
( ) Tpp

pTx
N

⋅−⋅

⋅−
=

1
, (3.4) 

kde x  vyjadřuje skutečný počet výjimek, Tp  je očekávaný počet výjimek a ( ) Tpp ⋅−⋅ 1

je rozptyl výjimek (Jorion, 2007). 

3.2.2 Kupiecův test do první výjimky (TUFF test) 

Kupiecův test do první výjimky známý také jako TUFF test (Kupiec´s Time Until 

First Failure) byl založen Paulem Kupiecem. Tento test je určen k měření doby, která 

uběhne, než nastane první výjimka v modelu. Tento test pracuje s poměrně malým 

množstvím dat, a proto lze konstatovat, že má na rozdíl od druhého Kupiecova testu malou 

vypovídací schopnost o spolehlivosti VaR modelu. Nulová hypotéza vyjadřuje: 

v
ppH

′
==

1~:0 . (3.5) 
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Testovací statistika je zapsána následujícím vztahem: 

( )
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LR , (3.6) 

kde p  vyjadřuje pravděpodobnost překročení, v  dobu do vytvoření první výjimky 

a TUFFLR  testovací statistiku, která má chí-kvadrát rozdělení s jedním stupněm volnosti. 

Tato statistika určuje, jak blízko je empirická pravděpodobnost predikované frekvenci. 

Pokud testovací statistika klesne pod kritickou hodnotu, model je přijat. V opačném 

případě, kdy je výsledná hodnota statistiky vyšší než kritická hodnota, je model zamítnut 

(Resti a Sironi, 2007). 

3.2.3 Kupiecův nepodmíněný test (POF test) 

Dle Kupiecova nepodmíněného testu neboli POF testu (Proportion Of Failures) je 

testováno nepodmíněné pokrytí, což znamená pravděpodobnost výskytu překročení oproti 

očekávané pravděpodobnosti výskytu překročení. Nulová hypotéza je vyjádřena jako 

rovnost pozorované pravděpodobnosti vzniku výjimky a očekávané pravděpodobnosti 

výjimky: 

n

x
ppH

′
== ~:0 . (3.7) 

Testovací statistika je zapsána ve tvaru: 
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a lze jí zapsat také jako: 
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1ln21ln2 , (3.9) 

kde p  je pravděpodobnost překročení, x  je počet pozorovaných překročení, n  je počet 

pozorování a POFLR  je testovací statistika, která má chí-kvadrát rozdělení s jedním 
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stupněm volnosti. Stanovuje, zda je empirická pravděpodobnost nx /  dostatečně blízko 

predikované frekvenci ( )α−= 1p . Nulovou hypotézu nelze zamítnout na hladině 

významnosti α , pokud: 









−≤≤








1,

2
11,

2
22 α

χ
α

χ invPOFinv LR , (3.10) 

kde ( )dfinv .,2χ  je inverzní distribuční funkce chí-kvadrát rozdělení s df stupni volnosti 

(Resti a Sironi, 2007). 

3.2.4 Christoffersenův podmíněný test 

Dalším významným modelem je Christoffersenův podmíněný test, který navrhl 

Christoffersen v roce 1998. Model se vyznačuje tím, že dokáže odhadnout hodnotu VaR 

takovým způsobem, aby se výjimky neshlukovaly, neboli byly v čase rovnoměrně 

rozprostřeny a byly nezávislé. Hlavní myšlenkou testu je rozdělení testování na dvě části:  

První z částí představuje nepodmíněný Kupiecův test neboli POF test, který byl již 

zmíněný a je vyjádřen následujícím vztahem (Resti a Sironi, 2007): 
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Druhá část pojednává o nezávislosti výjimek prostřednictvím testovací statistiky 

INDLR , která je dána vztahem: 

( )[ ] ( ) ( )[ ]11100111001000

11110101 11ln21ln2 nnnnnnnn
INDLR ππππππ ⋅−⋅−+⋅−−= ++ , (3.12) 

kde jsou definovány příslušné výběrové frekvence:  

11100100

1101

nnnn

nn

+++

+
=π , (3.13) 

0100

01
01 nn

n

+
=π , (3.14) 

 
1110

11
11 nn

n

+
=π . (3.15) 



- 33 - 
 

Proměnná ijn představuje ve výše uvedených vzorcích počet pozorování, které byly 

v čase 1−t  ve stavu i a v čase t  ve stavu j . Pro vysvětlení, lze uvést například 10n , což je 

počet pozorování, kdy nastala výjimka v čase 1−t , ale nenastala výjimka v čase t . Dále 

ijπ vyjadřuje pravděpodobnost přesunu ze stavu i  do j . Například 1,0π vyjadřuje 

pravděpodobnost, že se výjimka vyskytne v čase t  , aniž by k tomu došlo předchozího dne 

1−t  (Hull, 2007). 

Jelikož je testovací statistika Christoffersonova testu složena ze dvou samostatných 

statistik, vznikne společný test, který zkoumá, jak nezávislost výjimek, tak správnost počtu 

výskytu výjimek (tj. podmíněné pokrytí) a má následující tvar: 

INDPOFCHP LRLRLR += . (3.16) 

Testovací statistika INDLR  má chí-kvadrát rozdělení s jedním stupněm volnosti, tak 

jako testovací statistika POFLR . Na základě sloučení těchto statistik, má testovací statistika 

Christoffersonova testu chí-kvadrát rozdělení se dvěma stupni volnosti: 
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3.2.5 Smíšený Kupiecův test 

Smíšený Kupiecův test je nástupcem Christoffersenova podmíněného testu. Rozdíl 

spočívá v tom, že aplikuje silnější test pro získání lepších výsledných hodnot. Tento test 

navazuje na Kupiecův test neboli TUFF test, který měří čas do první výjimky. Měřit čas 

lze také mezi dvěma výjimkami. Testovací statistiku pro jednotlivou výjimku je možné 

zapsat jako:  
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Vztah je totožný se vztahem Kupiecova nepodmíněného testu, s rozdílnou 

proměnnou iν , která vyjadřuje dobu mezi výjimkou i  a výjimkou 1−i . Vzniká tedy 

model, který představuje kombinaci Kupiecova nepodmíněného testu a testu mezi 
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výjimkami. S vypočtenými statistikami pro jednotlivé výjimky je dosaženo testu 

nezávislosti, kdy platí, že nulová hypotéza vyjadřuje nezávislost výjimek. Testovací 

statistiku pro N  výjimek je možné zapsat dle následujícího vzorce: 
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kde NEZLR  má chí-kvadrát rozdělení s n  stupni volnosti. 

Smíšený Kupiecův test je složen ze dvou testů: Kupiecova nepodmíněného test 

a testu nezávislosti. Jeho vztah je vyjádřen rovnicí: 

POFNEZMIX LRLRLR += .  (3.20) 

3.2.6 Basilejský semafor  

Posledním modelem aplikovaným v této práci pro zpětné testování je tzv. 

Basilejský semafor neboli Basel traffic light. Postup ověřování se provádí na základě 

porovnání posledních 250 denních odhadů VaR s 99% pravděpodobností. Správnost 

modelu je hodnocena počtem výjimek objevujících se během daného období. Basilejský 

výbor klasifikuje výsledné hodnoty zpětného testování do tří kategorií: zelené, žluté 

a červené. Pro přehlednost je postup Basilejského semaforu znázorněn v následující 

tabulce 3.1. 

Tabulka 3.1: Basilejský semafor 
 

Zdroj: Nieppola (2009), vlastní zpracování 
 

Kde tB  je faktor navýšení kapitálového požadavku tržního rizika a x  je počet 

výjimek za 250 obchodních dnů. Velikost rizika kapitálového požadavku se zvyšuje, 

jestliže stoupá riziko finančního nástroje. 

Zelená zóna představuje kategorii, do níž se řadí výsledky, pro které se v modelu 

nevyskytují více, než čtyři výjimky. 

X ≤ 4 5 6 7 8 9 ≥  10 

Bt 3 3+0,2 ⋅ (x-4) 4 
BTL zelená žlutá červená 
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Žlutá zóna zahrnuje výsledky s větším počtem výjimek, tj. pokud model generuje 

pět až devět výjimek. Tato zóna nutně neznamená, že je model nepřesný. 

Červená zóna představuje kategorii, kde patří model generující více jak 10 výjimek. 

V tomto případě se pak jedná o nedostatky modelu VaR a model by měl být automaticky 

odmítnut (Nieppola, 2009). 
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4 Aplikace vybraných modelů na určité měnové kurzy 

Tato kapitola bude věnována popisu vstupních dat, vstupních parametrů 

nezbytných k provedení simulace Monte Carlo a dále v této kapitole budou aplikovány 

vybrané metody zpětného testování, které byly popsány v předešlých kapitolách. 

Jednotlivé výpočty budou provedeny prostřednictvím matematického programu Wolfram 

Mathematica 9. 

4.1 Vstupní data 

Zpětné testování odhadu tržního rizika bude prováděno na osmi měnách v poměru 

k euru, konkrétně se bude jednat o českou korunu (CZK), dánskou korunu (DKK), 

maďarský forint (HUF), lotyšský lat (LVL), litevský litas (LTL), norskou korunu (NOK), 

polský zlotý (PLN) a švédskou korunu (SEK). Časové řady denních kurzů vybraných měn 

vůči euru za časový interval 11 let byly získány z oficiálních stránek Eurostatu za období 

2.1.2003 až 21.12.2013. Celkem bylo sesbíráno 22 415 dat.  

V této podkapitole budou dále charakterizovány vybrané měny zemí severní 

a střední Evropy. Tyto měny byly vybrány záměrně. Česká koruna, maďarský forint 

a polský zlotý jsou měny zemí, které patří do skupiny tzv. Visegrádské čtyřky, včetně 

Slovenska, které je již členem eurozóny. Dále byly vybrány měny pěti zemí severní 

Evropy, konkrétně země Skandinávie jako Dánsko, Švédsko a Norsko, a také Pobaltské 

státy mimo Estonsko. 

K jednotlivým měnám bude graficky znázorněn vývoj devizového kurzu vůči euru 

vždy v letech 2003 až 2013. Vertikální přímka znázorněná v jednotlivých grafech vývoje 

měnových kurzů rozděluje data  na pouze pro odhad, což jsou první 4 roky a pro samotné 

testování, tedy následujících 7 let. Vývoj měn byl ovlivněn mnoha faktory, jako např. 

historickým a ekonomickým vývojem, politickou situací země, intervencemi centrálních 

institucí, požadavky nadnárodních organizací, ale taky celosvětovým vývojem, kdy 

v současné době dochází k oslabování měn vůči americkému dolaru při současném posílení 

dolaru vůči euru. V době celosvětové finanční krize v roce 2008, bylo ve většině zemí 

dosaženo maximálních hodnot devizového kurzu vůči euru.  
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Česká koruna 

Česká koruna je od měnové odluky 8. února 1993 měnová jednotka České 

republiky. Dle ISO 4217 má mezinárodní zkratku CZK. Česká koruna se dělí na 100 

haléřů, které se pro nízkou hodnotu využívají pouze v bezhotovostním styku. V roce 2002 

koruna velmi posílila, což bylo zapříčiněno zájmem zahraničních investorů, tedy přílivem 

kapitálu do země. Mezi roky 2008 a 2010 byla z důvodu finanční krize zaznamenána 

vysoká volatilita české koruny. Na konci roku 2013 došlo k oslabení české koruny 

z důvodu intervence ČNB ve snaze předejít riziku škodlivé deflace a udržet cenovou 

stabilitu. Vývoj české koruny vůči euru je znázorněn v grafu 4.1. 

Graf 4.1: Vývoj devizového kurzu CZK/EUR v letech 2003 až 2013 

 
Zdroj: Eurostat (2014), vlastní zpracování 
 

Dánská koruna 

Dánská koruna je měna Dánského království. Jedna koruna je rozdělena na 100 öre. 

V letech 1873 a 1914 byla mezi Švédskem a Dánskem Skandinávská měnová unie. 

V tomto období se ve všech zmíněných státech platilo jednotnou měnou - korunou. Po 

rozpadu unie začal každý stát používat vlastní nezávislé měny. Dánská koruna je od roku 

1999 zapojena do ERM II s centrální paritou 7,46038 DKK/EUR a úzkým fluktuačním 

pásmem ± 2,25 %. V roce 2000 se konalo referendum o přistoupení k euru, které bylo 

nakonec zamítnuto. Centrální bance se dlouhodobě daří i s pomocí devizových intervencí 

udržet dánskou korunu bez výkyvů, což přispívá k oblibě Dánska u investorů. Vývoj  

kurzu dánské koruny vůči euru se pohyboval v posledních 10 letech v rozmezí  7,4304 až 

7,4631 DKK/EUR. V níže uvedeném grafu 4.2 je zachycen vývoj dánské koruny vůči 

euru. 
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Graf 4.2: Vývoj devizového kurzu DKK/EUR v letech 2003 až 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Eurostat (2014), vlastní zpracování 
 

Maďarský forint 

Maďarský forint je zákonným platidlem Maďarska a dle ISO 4217 má mezinárodní 

zkratku HUF. Jeden forint sestává ze sta fillérů, jejichž kupní hodnota je tak nízká, že 

v podobě mincí ani neexistují. Nejnižší používanou mincí je pět forintů. Forint byl zaveden 

do oběhu v roce 1946, tedy po druhé světové válce. V 60. a 70. letech byla hodnota forintu 

poměrně stabilní, v 80. letech a po pádu socialismu se situace změnila. Inflace začala růst 

a hodnota měny začala klesat. V roce 1999 se Maďarsko stalo členem NATO a po 

provedení úspěšných reforem se v roce 2004 stalo členem EU. V roce 2006 proběhlo 

v Maďarsku několik protivládních demonstrací, které byly za odstoupení premiéra Ference 

Gyurcsánye, poté co vyšlo najevo, že lhal před volbami o státním rozpočtu. Maďarsko 

však silně zasáhla finanční krize v roce 2008, kdy byl zaznamenán pokles měny. Od roku 

2012 maďarský forint vůči euru mírně roste. Následující graf 4.3 zobrazuje vývoj 

maďarského forintu vůči euru. 
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Graf 4.3: Vývoj devizového kurzu HUF/EUR v letech 2003 až 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Eurostat (2014), vlastní zpracování 
 

Lotyšský lat 

Lotyšský lat je zákonným platidlem pobaltského státu Lotyšsko. Dle ISO 4217 má 

mezinárodní zkratku LVL. Lotyšská měna je od 2. května 2005 v ERM II, což je 

předstupeň pro zavedení eura. Pevný směnný kurs mezi latem a eurem byl stanoven na 

0.702804 LVL/EUR. Tento kurs se smí pohybovat v rozmezí ±15%. Lotyšsko se stalo 

začátkem roku 2014 členem eurozóny a přijalo společnou evropskou měnu euro. Vývoj 

lotyšského latu vůči euru je znázorněn v grafu 4.4. V níže uvedeném grafu si lze 

povšimnout strmého skoku devizového kurzu LVL/EUR. Tento skok byl způsoben 

vstupem Lotyšska do EU v roce 2004, kdy tato země měnu znehodnotila zejména kvůli 

zvyšující se konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. Příčinou znehodnocení byl také 

schodek běžného účtu platební bilance této země zaznamenaný v roce 2003, kdy se 

znehodnocením zvýšil export o 15 %, což vedlo ke zlepšení platební bilance. 

Graf 4.4: Vývoj devizového kurzu LVL/EUR v letech 2003 až 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Eurostat (2014), vlastní zpracování 
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Litevský litas 

Platidlem v Litvě je litevský litas. Tato měna má podobný historický vývoj jako 

měna Lotyšska. Litevská měna se používala od roku 1922, v období mezi světovými 

válkami, byla nahrazena rublem, začala se v roce 1993 opět používat a čeká ji nahrazení 

eurem. Litas byl v Litvě používán mezi lety 1922 a 1940, kdy byla Litva nezávislý stát. 

V roce 1940 se ale nedobrovolně stala součástí Sovětského svazu a na litevském území se 

začala používat měna SSSR - rubl. Po získání nezávislosti obnovila v roce 1993 svou 

národní měnu a vrátila se zpět k litasu. Pevný směnný kurs mezi litasem a eurem byl 

stanoven na 3.45280 LTL/ EUR. Litva je od června 2004 v ERM II.  V roce 2006 se měla 

stát Litva členem eurozóny, ale z důvodu nesplnění inflačního kritéria byla 

odmítnuta. V současné době se Litva již podruhé uchází o členství v eurozóně. Graf 4.5 

znázorňuje vývoj litevského litasu vůči euru. 

Graf 4.5: Vývoj devizového kurzu LTL/EUR v letech 2003 až 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Eurostat (2014), vlastní zpracování 
 

Norská koruna 

Norská koruna je zákonné platidlo Norského království. Mezinárodní zkratkou je 

dle ISO 4217 NOK. Norská koruna se dělí na 100 öre. V letech 1875 až 1914 bylo Norsko 

spolu s Dánskem a Švédskem členy Skandinávské měnové unie. Měnová unie zanikla na 

začátku 1. světové války. V níže uvedeném grafu 4.6 lze shlédnout vývoj norské koruny 

vůči euru. 
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Graf 4.6: Vývoj devizového kurzu NOK/EUR v letech 2003 až 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Eurostat (2014), vlastní zpracování 
 

Polský zlotý 

Polský zloty je jednotkou polské měny a dělí se na 100 grošů. Do oběhu byl uveden 

v roce 1924, kdy nahradil polskou marku, která prošla hyperinflací na začátku 20. let 20. 

století. Mezinárodní zkratka zlotého je dle ISO 4217 PLN. Původní zkratka zlotého byla 

PLZ, novou zkratku PLN má z důvodu vysoké inflace na počátku 90. let, kdy byla 1. ledna 

1995 provedena denominace zlotého v poměru 10 000 PLZ=1 PLN. Výrazná volatilita je 

zaznamenaná v roce 2001, kdy v Polsku proběhly prezidentské volby a také volby do 

parlamentu. Následná volatilita byla v období finanční krize a to v letech 2008 až 2010. 

V roce 2011 byla volatilita zapříčiněna opět volbami do parlamentu. Vývoj polského 

zlatého vůči euru znázorňuje graf 4.7. 

Graf 4.7: Vývoj devizového kurzu PLN/EUR v letech 2003 až 2013 

 
 
Zdroj: Eurostat (2014), vlastní zpracování 
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Švédská koruna 

Švédská koruna je zákonným platidlem skandinávského státu Švédsko. Dle ISO 

4217 je kód měny SEK. Švédsko je od roku 1995 členem Evropské unie. Všechny členské 

státy by měly začít používat euro, až splní podmínky pro zavedení eura. Švédsko tato 

kritéria plní, chybí však politická vůle euro zavést. Referendum, které se konalo 

v roce 2003, bylo proti přijetí eura. Následkem toho se Švédsko v roce 2003 rozhodlo pro 

nepřijetí eura. V roce 2012 švédská koruna posílila vůči euru a dostala se na nejsilnější 

úroveň za posledních 12 let. Vývoj švédské koruny vůči euru je zachycen v následujícím 

grafu 4.8. 

Graf 4.8: Vývoj devizového kurzu SEK/EUR v letech 2003 až 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Eurostat (2014), vlastní zpracování 
 

V níže uvedené tabulce 4.1 jsou zaznamenány vybrané měnové kurzy, které budou 

využity v této práci pro zpětné testování. 

Tabulka 4.1: Vstupní údaje – vybrané měnové kurzy 
Měna Označení Měna Označení 

Česká koruna CZK Lotyšský lat LVL 

Dánská koruna DKK Litevský litas LTL 

Maďarský forint HUF Norská koruna NOK 

Polský zlotý PLN Švédská SEK 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Pro stanovení hodnoty VaR je nezbytné vypočítat spojité výnosy a základní 

parametry, jimiž jsou střední hodnota, směrodatná odchylka, šikmost a špičatost. Následně 

bude stanovena simulace 100 000 scénářů náhodného vývoje dle metody Monte Carlo pro 

jednotlivá rozdělení.  
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4.2 Stanovení vstupních parametrů 

Základem pro výpočet VaR je provedení simulace vývoje měnových kurzů. Aby 

bylo možné simulaci provést, musí se nejdřív vypočíst spojité výnosy ze vstupních dat, 

z kterých jsou dále pomocí klouzavých průměrů vypočteny jejich parametry - střední 

hodnota, rozptyly, směrodatná odchylka, šikmost a špičatost. Intervaly klouzavých 

průměrů mají délku 50 dní (2 měsíce), 100 dní (4 měsíce), 250 dní (1 rok), 500 dní 

(2 roky) a 1000 dní (4 roky). Historické časové řady denních kurzů vybraných měn byly 

získány z oficiálních stránek Eurostatu za období 2003 - 2013. 

V následujících tabulkách 4.2 a 4.3 jsou zachyceny vstupní parametry neboli 

centrální momenty pro vybrané měnové kurzy. Parametry časových řad vybraných měn 

byly vypočteny prostřednictvím matematického programu Wolfram Mathematica 9. 

Tabulka 4.2: Vstupní parametry pro měny CZK, DKK, HUF, LVL 
Parametry/Měna CZK DKK HUF LVL 

Střední hodnota ‒0,00001 1·10‒6 0,00008 0,00005 

Směrodatná odchylka 0,00410 0,00013 0,00653 0,00167 

Šikmost 0,49976 ‒0,18082 0,66526 0,24065 

Špičatost 12,14210 7,71331 9,82702 13,99120 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tabulka 4.3: Vstupní parametry pro měny LTL, NOK, PLN, SEK 
Parametry/Měna LTL NOK PLN SEK 

Střední hodnota ‒5·10‒8 0,00005 0,00001 ‒4·10‒6 

Směrodatná odchylka 0,00001 0,00478 0,00623 0,00431 

Šikmost ‒0,64124 0,22343 0,33842 0,10046 

Špičatost 84,49150 10,17840 8,17868 8,26896 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

V tabulkách 4.2 a 4.3 jsou zaznamenány vstupní parametry vypočtené pro 

jednotlivé měny. Již v teoretické části byly jednotlivé parametry zmíněny. Jako první byla 

vypočtena střední hodnota, která se pohybuje v rozmezí ‒5·10‒8 (LTL) až 0,00008 (HUF). 

Na základě výsledných hodnot parametru střední hodnoty lze konstatovat, že měny jako 

CZK, LTL a SEK vůči euru posílily. Naopak měny DKK, HUF, LVL, NOK a PLN vůči 

euru oslabily. Velikost směrodatné odchylky se u jednotlivých měnových kurzů nijak 

výrazně neliší a ve většině případů dosahuje hodnoty 0,0005. Koeficient šikmosti neboli 

třetí centrální moment vyjadřuje asymetričnost rozložení dat kolem střední hodnoty. Jeho 

výsledná hodnota může být kladná nebo záporná, a to dle toho, na kterou stranu jsou 

odchylky od střední hodnoty větší. Jestliže je výsledná hodnota kladná, jde o pozitivní 
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šikmost a hodnoty jsou vychýleny na pravou stranu. U vybraných měnových kurzů je ve 

většině případů koeficient šikmosti kladný s výjimkou dvou měn - dánské koruny 

a litevského litasu. V tomto případě to tedy znamená, že se odlehlé hodnoty nacházejí 

vlevo od průměru. Tyto dvě časové řady měn tak dosahují hodně velkých ztrát a velmi 

nízkých výnosů. Koeficient špičatosti neboli čtvrtý centrální moment představuje relativní 

strmost průběhu rozdělení hodnot kolem střední hodnoty. Pokud je výsledná hodnota 

špičatosti kladná, znamená to, že je většina hodnot soustředěna kolem střední hodnoty. 

Jinak řečeno, křivka hustoty je špičatější než v případě normálního rozdělení. Lze tedy říci, 

že křivka hustoty u všech vybraných měnových kurzů je špičatější, než je tomu v případě 

normálního rozdělení. Špičatost u měny LTL se zřetelně liší od ostatních měnových kurzů. 

Její hodnota je 84,4915, což je výrazně vyšší než u normálního rozdělení. 

Dále bude provedena simulace Monte Carlo náhodného vývoje vybraných měn pro 

100 000 scénářů a stanovena VaR pro 1 %. VaR bude nasimulován za pomoci 

matematického programu Mathematica 9 dle jednotlivých modelů na základě normálního 

rozdělení, variance gamma rozdělení a normálního inverzního Gaussova rozdělení. Poté 

bude odhad VaR srovnán s historickými časovými řadami. Hodnotám VaR jsou dle vztahu 

(3.1) přiřazeny jedničky, což znamená, že skutečná ztráta překročí odhadnutou hodnotu 

VaR - výjimka, nebo nuly, kdy skutečná ztráta hodnotu VaR nepřekročí. Na základě tohoto 

procesu je získána posloupnost nul a jedniček. Na závěr bude zpětné testování 

vyhodnoceno a to na hladině významnosti 5 %. V případě kdy bude významnost testovací 

statistiky jednotlivých testů větší než 0,05, je model pro odhad VaR statisticky významný 

a naopak. 

4.3 Zpětné testování na bázi normálního rozdělení 

Tato kapitola bude obsahovat jednotlivé metody zpětného testování k ověření 

odhadu VaR na bázi normálního rozdělení. Vybrané testy budou aplikovány pro každou 

měnu zvlášť a následně okomentovány. 

4.3.1 Česká koruna (CZK) 

Zpětné testování jednotlivých měnových kurzů bude provedeno na základě šesti 

vybraných testů, které budou aplikovány v následujícím pořadí: Základní frekvenční test, 

Kupiecův nepodmíněný test, TUFF test, Christoffersonův test, smíšený Kupiecův test 

a Basilejský semafor. 



- 45 - 
 

Základní frekvenční test 

Základní frekvenční test je popsán v kapitole 3.2. Jedná se pravděpodobně 

o nejrozšířenější test. Tento test je zaměřen na to, jak často ztráta finančních nástrojů 

přesáhne hodnotu Value at Risk. Srovnává skutečný počet výjimek s předpokládaným 

počtem výjimek. 

Tabulka 4.4: Základní frekvenční test CZK - normální rozdělení  
CZK 

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 25 30 33 41 42 

N 1,73813 2,93190 3,64816 5,55819 5,79695 

Významnost 0,04109 0,00168 0,00013 1,36292·10-8 3,37668·10-9 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Na rozdílné výsledné hodnoty z výše uvedené tabulky 4.4 mají vliv především 

různé délky klouzavých průměrů. Nejlepších výsledků je dosaženo pro délku 50 dní, kdy 

skutečný počet výjimek nejvíce odpovídal předpokládanému počtu výjimek. Jelikož je 

významnost testovací statistiky Základního frekvenčního testu pro jednotlivé intervaly 

menší než hladina významnosti 5 %, nelze považovat model pro odhad VaR za statisticky 

významný. 

Kupiecův nepodmíněný test 

V rámci tohoto testu se testuje nepodmíněné pokrytí neboli pravděpodobnost 

výskytu překročení oproti očekávané pravděpodobnosti výskytu překročení. Testuje, zda 

nedošlo k podhodnocení či nadhodnocení rizika, tedy zda je počet výjimek v souladu 

s intervalem spolehlivosti. Testovací statistika POFLR  je stanovena dle vztahu (3.8). 

Tabulka 4.5: Kupiecův nepodmíněný test CZK - normální rozdělení 
CZK 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 2,67935 7,11637 10,61320 22,53830 24,26760 

Významnost 0,10166 0,00764 0,00112 2,05994·10-6 8,38391·10-7 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Dle vypočtených výsledků bylo zjištěno, že je model statisticky významný na 

hladině významnosti 5 % pouze pro interval 50 dní. Pravděpodobnost výskytu překročení 

oproti očekávané pravděpodobnosti výskytu překročení je tedy 10 %. 
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Time until first failure - TUFF test 

Kupiecův test do první výjimky je určen k měření doby, která uběhne, než nastane 

první výjimka v modelu. Tento test pracuje s poměrně malým množstvím dat, a proto lze 

konstatovat, že má o spolehlivosti VaR modelu malou vypovídací schopnost. Proto je 

využíván většinou jako doplňkový. Testovací statistika TUFFLR  je dána vztahem (3.6). 

Tabulka 4.6: Time until first failure test CZK - normální rozdělení 
CZK 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,29555 1,02458 0,89116 0,61181 0,58313 

Významnost 0,25503 0,31144 0,34516 0,43411 0,44509 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Z výše uvedené tabulky 4.6 vyplývá, že model je statisticky významný na hladině 

významnosti 5 % pro všechny uvedené intervaly. Lze tedy říci, že doba, než nastane první 

výjimka, je relativně dlouhá. 

Christoffersenův podmíněný test 

Dalším testem je Christoffersenův podmíněný test, který navrhl Christoffersen 

v roce 1998. Model se vyznačuje tím, že dokáže odhadnout hodnotu VaR takovým 

způsobem, aby se výjimky neshlukovaly, neboli byly v čase rovnoměrně rozprostřeny 

a byly nezávislé. Zkoumá, zda pozorovaná výjimka v určitý den není závislá na tom, zda 

byla či nebyla zaznamenána výjimka den předchozí. Tento test spojuje dva testy 

dohromady - Kupiecův nepodmíněný test POFLR  a test shluku INDLR . Nejdříve je zjištěna 

dle vztahu (3.12) testovací statistika INDLR , která testuje, zda jsou výjimky nezávislé. Poté 

je stanovena testovací statistika CHPLR vypočítaná dle vztahu (3.16), která testuje správnost 

počtu výjimek a jejich nezávislost. Výsledné hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 4.7. 

Tabulka 4.7: Christoffersonův podmíněný test CZK - normální rozdělení 
CZK 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - 2,65142 2,06887 3,01916 17,16260 

Významnost - 0,10346 0,15033 0,08229 0,00003 

LRCHP - 9,76779 12,68200 25,55750 41,43010 

Významnost - 0,00757 0,00176 2,8201·10-6 1,00823·10-9 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 



- 47 - 
 

Dle testu shluku je model statisticky významný na hladině spolehlivosti 5 % pouze 

při výpočtu VaR klouzavým průměrem v intervalu 100, 250 a 500 dní. Z toho vyplývá, že 

jednotlivá překročení mají náhodný charakter. Zároveň si lze povšimnout, že pro interval 

50 dní nebyly dosaženy žádné výsledné hodnoty. Tato situace nastala, jelikož došlo 

k tomu, že při výpočtech nenastala ani jedna situace, kdy byly pozorovány dvě výjimky 

ihned po sobě. V tomto případě bylo tedy 11n  rovno nule. Christoffersenův podmíněný test 

tedy nemá pro interval 50 dní vypovídající schopnost. Z celkového Christoffersenova testu 

je zřejmé, že model není statisticky významný pro žádný ze stanovených intervalů. 

Smíšený Kupiecův test 

Hlavní idea smíšeného Kupiecova testu spočívá v tom, že měří čas mezi výjimkami 

a je tak schopen zachytit obecnější formy závislosti oproti Christoffersenova testu. 

Aplikuje silnější test pro získání lepších výsledných hodnot. Smíšený Kupiecův test je 

rozdělen do dvou částí. První část tvoří již dříve vypočítaný Kupiecův test pomocí 

testovací statistiky POFLR  a druhou část tvoří rozšířený test nezávislosti mezi výjimkami, 

kdy testovací statistika NEZLR  je daná vztahem (3.19). 

Tabulka 4.8: Smíšený Kupiecův test CZK - normální rozdělení 
CZK 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRNEZ 33,39990 - 62,73300 87,39780 100,63500 

Významnost 0,09591 - 0,00042 5,84428·10-6 1,6409·10-8 

LRMIX 36,07930 - 73,34620 109,93600 124,90200 

Významnost 0,07041 - 0,00003 0,00001 5,03053·10-12 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Z tabulky 4.8 vyplývá, že dle testu nezávislosti je model statisticky významný na 

hladině významnosti 5 %, ale pouze pro VaR vypočítaný klouzavým průměrem o délce 50 

dní. Pro interval 100 dní nebyly dosaženy žádné výsledné hodnoty. Tato situace nastala, 

jelikož při výpočtech byly pozorovány dvě výjimky ihned po sobě. Také dle vztahu (3.19) 

nemá test pro interval 100 dní vypovídající schopnost, jelikož byla při výpočtech ve 

jmenovateli dosazena nula, a zároveň přirozený logaritmus nuly je roven nekonečnu. Dle 

celkového smíšeného Kupiecova testu je odhad VaR zhodnocen jako statisticky významný 

na hladině významnosti 5 % jen pro interval klouzavého průměru o délce 50 dní. 
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Basilejský semafor 

Dle tohoto testu jsou výsledné hodnoty zpětného testování zařazeny do tří zón - 

zelené, žluté a červené. Basilejský semafor zkoumá počet výjimek za 250 dní (1 rok) 

v modelu odhadu VaR s hladinou spolehlivosti 99 %. Zpětné testování v této práci je 

aplikováno pro posledních 11 let. Jelikož je nezbytné odečíst interval pro odhad VaR, který 

činí 4 roky, pak získaný počet skutečných výjimek je vydělen počtem 7 let a tím je dosažen 

průměrný počet skutečných výjimek za jeden rok (250 dní). 

Tabulka 4.9: Basilejský semafor CZK - normální rozdělení 
CZK 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená žlutá žlutá žlutá žlutá 

Bt 3,00 3,06 3,14 3,37 3,40 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Dle testu Basilejský semafor jsou výsledky zařazeny ve většině případů do žluté 

zóny. Pouze pro interval klouzavého průměru o délce 50 dní dosáhly výsledné hodnoty 

zelené zóny. Tato zelená zóna vypovídá o tom, že je model kvalitní. Žlutá zóna, která 

převažuje, nevede k jednoznačnému zamítnutí modelu, ale dochází už k navýšení faktoru 

kapitálového požadavku. 

4.3.2 Dánská koruna (DKK) 

Následující měnou, na níž budou jednotlivé testy aplikovány je dánská koruna. 

Z důvodu celkové přehlednosti, budou následně všechny výsledné hodnoty vybraných 

testů zapsány do jedné tabulky.  

Z níže uvedené tabulky 4.10 lze konstatovat, že dle Základního frekvenčního testu 

není možné považovat model za statisticky významný, neboť u všech intervalů klouzavých 

průměrů není významnost větší než hladina významnosti 5 %. V případě Kupiecova testu 

se pouze v případě klouzavého průměru o délce 1000 dní prokázalo, že je model významný 

na 5% hladině významnosti. Výsledky získané pro zbývající intervaly potvrzují výsledky 

Základního frekvenčního testu a vypovídají tedy o tom, že model není statisticky 

významný. TUFF test, jehož podstatou je měření doby než dojde k první výjimce, hodnotí 

model jako statisticky významný na hladině 5 % pro všechny délky klouzavých průměrů. 

Znamená to tedy, že doba, než nastane první výjimka, je dlouhá. 
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Tabulka 4.10: Zpětné testování DKK - normální rozdělení 
DKK 

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 42 29 35 34 26 

N 5,79695 2,69314 4,12567 3,88691 1,97688 

Významnost 3,37668·10-9 0,00354 0,00002 0,00005 0,02403 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 24,26760 6,08360 13,25660 11,90490 3,41608 

Významnost 8,38391·10-7 0,01364 0,00027 0,00056 0,06456 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 0,58313 1,07345 0,81192 0,85065 1,23563 

Významnost 0,44509 0,30017 0,36756 0,35637 0,26632 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND 17,16260 2,86860 1,73248 1,89580 3,59885 

Významnost 0,00003 0,09032 0,18809 0,16855 0,05782 

LRCHP 41,30100 8,95219 14,98900 13,80070 7,01493 

Významnost 1,00823·10-9 0,01138 0,00056 0,00101 0,02997 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX - - 66,19010 64,92950 54,85570 

Významnost - - 0,00036 0,00034 0,00020 

LRMIX - - 79,44660 76,83440 58,27180 

Významnost - - 0,00001 0,00001 0,00011 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna žlutá žlutá žlutá žlutá zelená 

Bt 3,40 3,03 3,20 3,17 3,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Test shluku, který je součástí výpočtu Christoffersenova testu, prokázal, že výjimky 

mají náhodný charakter v případě intervalů klouzavých průměrů o délce 100, 250, 500 

a 1000 dní. Pro tyto intervaly je model statisticky významný. Model dle celkového 

Christoffersenova podmíněného testu není statistický významný, což potvrzuje předešlé 

výsledky testů. 

Následující test, smíšený Kupiecův test, potvrdil statistickou nevýznamnost modelu 

na hladině významnosti 5 %.  U intervalů klouzavých průměrů o délce 50 a 100 dní nelze 

test vyhodnotit a to ze stejného důvodu jako v předchozím případě. Poslední testem 

zpětného testování je Basilejský semafor. Výsledky dosáhly žluté zóny, mimo interval 

klouzavého průměru o délce 1000 dní, který dosáhl zóny zelené. Žlutá zóna nevede 

jednoznačně k odmítnutí modelu, a tudíž se 100% neprokázalo, že je model VaR nepřesný.    
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4.3.3 Maďarský forint (HUF) 

Zpětné testování bude nyní provedeno na měnu střední Evropy - maďarský forint, 

který má mezinárodní zkratku HUF. 

Tabulka 4.11: Zpětné testování HUF - normální rozdělení 
HUF 

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 23 24 28 27 39 

N 1,26062 1,49937 2,45439 2,21564 5,08068 

Významnost 0,10372 0,06689 0,00706 0,01336 1,88039·10-7 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 1,45272 2,02378 5,12095 4,23089 19,23090 

Významnost 0,22809 0,15485 0,02364 0,03969 0,00001 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,42569 1,35881 1,12480 1,17879 0,67291 

Významnost 0,23247 0,24375 0,28889 0,27760 0,41204 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - 0,93596 0,53803 3,34150 14,51330 

Významnost - 0,33332 0,46325 0,06755 0,00014 

LRCHP - 2,95974 5,65898 7,57239 33,74420 

Významnost - 0,22767 0,05904 0,02268 4,70482·10-8 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 19,93470 - 53,73030 71,09550 84,03260 

Významnost 0,58713 - 0,00110 1,49037·10-6 1,48294·10-6 

LRMIX 21,38740 - 58,85120 75,32640 103,26300 

Významnost 0,55744 - 0,00037 6,04728·10-7 3,64692·10-9 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená zelená zelená žlutá 

Bt 3,00 3,00 3,00 3,00 3,31 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Dle Základního frekvenčního testu, jehož výsledky jsou zaznamenány v tabulce 

4.11, vyplývá, že je model odhadu VaR vyhodnocen jako významný pouze při intervalech 

klouzavých průměrů 50 a 100 dní. V obou případech je u tohoto testu dosažena 

požadovaná hladina významnosti, tedy 5 %. Pro zbylé intervaly se jeví model zcela 

bezvýznamný, kdy se skutečný počet výjimek lišil od předpokládaného počtu nejvíce 

u intervalu 1000 dní a to o 21 výjimek. Výsledné hodnoty Kupiecova nepodmíněného testu 

se shodují s výsledky předchozího Základního frekvenčního testu. Model je statisticky 

nevýznamný a jen při intervalech 50 a 100 dní je považován za kvalitní. Dle TUFF-testu, 
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který je součástí výpočtu smíšeného Kupiecova testu, lze konstatovat, že v rámci všech 

uvedených intervalů je významný na hladině významnosti 5 %.  

Z výše uvedené tabulky 4.11 je zřejmé, že test shluku vypovídá o náhodném 

charakteru výskytu daných výjimek. Pouze v případě klouzavého průmětu o délce 50 dní 

nelze test vyhodnotit, neboť v celém modelu pro odhad VaR se nevyskytly dvě výjimky po 

sobě. Nezávislost výjimek v rámci celkového Christoffersenova testu byla potvrzena pro 

intervaly 100 a 250 dní. Výsledky smíšeného Kupiecova testu vykazují statistickou 

významnost modelu na hladině významnosti 5 % pouze pro klouzavý průměr o délce 50 

dní. Významnost je potvrzena jak u testu nezávislosti, tak u konečného smíšeného 

Kupiecova testu. Pro klouzavý průměr o délce 100 dní nemá test vypovídací schopnost 

opět z důvodu přirozeného logaritmu, který dosahuje hodnoty nula a je tedy roven 

nekonečnu. Při aplikaci testu Basilejský semafor bylo při výpočtu VaR klouzavým 

průměrem o délce 50, 100, 250 a 500 dní dosaženo zelené zóny, která vypovídá o tom, že 

je model kvalitní. Počet výjimek je tedy během jednoho roku menší nebo roven čtyřem. 

Žlutá zóna byla dosažena pouze jednou a to u klouzavého průměru o délce 1000 dní.  

4.3.4 Lotyšský lat (LVL) 

Vybrané zpětné testy pro model odhadu VaR jsou aplikovány také na měnu 

Lotyšska. Výsledné hodnoty testů získané pomocí matematického programu Wolfram 

Mathematica 9 jsou zachyceny v tabulce 4.12. 

Pomocí Základního frekvenčního testu bylo zjištěno, že skutečnost se nejvíce 

blížila predikci v případě klouzavého průměru o délce 1000 dní. Záporná testovací 

statistika vyjadřuje, že počet skutečných výjimek je menší než předpokládaný počet 

výjimek. Model byl tedy vyhodnocen pro tento interval jako významný na hladině 

významnosti 5 %.  

Také na základě Kupiecova nepodmíněného testu byla potvrzena statistická 

významnost modelu pro interval 1000 dní. TUFF test, dle nějž je zkoumáno, kdy nastane 

první výjimka, vypovídá o statistické významnosti modelu na hladině 5 % ve všech 

případech. Nejkratší doba než nastane první výjimka je dle tohoto testu v případě 

klouzavého průměru o délce 1000 dní. 
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Tabulka 4.12: Zpětné testování LVL - normální rozdělení 
LVL 

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 35 44 38 30 16 

N 4,59213 6,26199 4,83068 2,92226 -0,41747 

Významnost 2,19375·10-6 1,90045·10-10 6,80338·10-7 0,00174 0,66183 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 16,06700 27,78090 17,58550 7,07431 0,18025 

Významnost 0,00006 1,35864·10-7 0,00003 0,00782 0,67116 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 0,73940 0,52919 0,70544 1,02458 2,03052 

Významnost 0,38985 0,46695 0,40096 0,31144 0,15417 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND 3,97285 8,14697 11,01860 20,86280 20,92290 

Významnost 0,04624 0,00431 0,00090 4,93395·10-6 4,78137·10-6 

LRCHP 20,03990 35,92780 28,60410 27,93710 21,10320 

Významnost 0,00004 1,57897·10-8 6,1474·10-7 8,58111·10-7 0,00003 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX - - 70,88230 58,26950 25,22240 

Významnost - - 0,00009 0,00007 0,00846 

LRMIX - - 88,46780 65,34380 25,40260 

Významnost - - 5,80106·10-7 0,00001 0,01303 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna žlutá žlutá žlutá žlutá zelená 

Bt 3,20 3,46 3,29 3,06 3,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Prostřednictvím Christoffersenova testu nebyla statistická významnost modelu 

potvrzena ani v jednom případě klouzavého průměru. Model se dle tohoto testu jeví jako 

nekvalitní. Statistická nevýznamnost modelu byla potvrzena také smíšeným Kupiecovým 

testem, jehož výsledné hodnoty jsou vypočítány dle testovací statistiky MIXLR  (3.20). 

Posledním zpětným testem je Basilejský semafor, který jednoznačně nevede k odmítnutí 

modelu, i když byly výsledné hodnoty zařazeny převážně do žluté zóny. Zelená zóna byla 

zaznamenána pouze u klouzavého průměru 1000 dní. 

4.3.5 Litevský litas (LTL) 

Pro tuto měnu nejsou k dispozici výsledné hodnoty získané prostřednictvím 

zpětných testů, jelikož po dobu pozorování nebyla ve vývoji měnového kurzu litevského 

litasu vůči euru zaznamenána významná volatilita. Kurz se v jednotlivých letech vyvíjel 
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konstantně na hodnotě 0,7 LTL/EUR. Z výše uvedeného důvodu nebude v této práci 

nadále s měnou Litvy pracováno.  

4.3.6 Norská koruna (NOK) 

Testy zkoumající kvalitu a významnost modelu odhadu VaR jsou aplikovány také 

pro měnu země severní Evropy, tedy norskou korunu. 

Tabulka 4.13: Zpětné testování NOK - normální rozdělení 
NOK 

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 21 23 22 29 29 

N 0,78311 1,26062 1,02187 2,69314 2,69314 

Významnost 0,21678 0,10372 0,15342 0,00354 0,00354 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 0,57893 1,45272 0,96979 6,08360 6,08360 

Významnost 0,44673 0,22809 0,32473 0,01364 0,01364 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,57170 1,42569 1,49653 1,07345 1,07345 

Významnost 0,20996 0,23247 0,22121 0,30017 0,30017 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - 1,05809 1,19048 0,45878 6,47426 

Významnost - 0,30365 0,27523 0,49820 0,01094 

LRCHP - 2,51081 2,16027 6,54237 12,55790 

Významnost - 0,28496 0,33955 0,03796 0,00188 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 24,20810 - 33,92280 56,29870 71,63750 

Významnost 0,23342 - 0,02665 0,00079 2,19178·10-6 

LRMIX 24,78700 - 34,89260 62,38230 77,72110 

Významnost 0,25651 - 0,02901 0,00020 4,68515·10-7 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená zelená žlutá žlutá 

Bt 3,00 3,00 3,00 3,03 3,03 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Základní frekvenční test, který porovnává počet předpokládaných a skutečných 

výjimek, vykazuje statistickou významnost modelu v intervalech 50, 100 a 250 dní na 

hladině významnosti 5 %. U tohoto odhadu VaR se skutečný počet výjimek lišil od 

předpokládaného počtu o 3, 5 a 4 výjimky. 
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Kupiecův nepodmíněný test potvrdil výsledky již provedeného Základního 

frekvenčního testu. Jen v případě intervalů klouzavých průměrů o délce 50, 100 a 250 dní 

je model statisticky významný na hladině významnosti 5 %, což znamená, že odhad byl 

v tomto případě kvalitní z 95 %. Pro intervaly 500 a 1000 dní lze konstatovat, že je model 

dle tohoto testu statisticky nevýznamný. TUFF-test měřící dobu než nastane první výjimka, 

vyhodnocuje model jako kvalitní na 5% hladině významnosti.  

Christoffersenův podmíněný test není možné vyhodnotit v případech intervalu 

klouzavého průměru o délce 50 dní. Důvod je stejný jako v předešlých případech, tedy, že 

během mezipropočtů nebyly v souboru dat zachyceny dvě výjimky jdoucí za sebou. 

Součástí výpočtu Christoffersenova testu je test shluku, který vyhodnocuje model jako 

kvalitní pro intervaly 100, 250 a 500 dní. Celkový výsledek Christoffersonova testu 

potvrzuje, že model není statisticky významný na hladině významnosti 5 % pro klouzavý 

průměr o délce 500 a 1000 dní. 

Dle tabulky 4.13 je možné říci, že smíšený Kupiecův test hodnotí model odhadu 

VaR jako významný pouze v případě intervalu klouzavého průměru o délce 50 dní. Pro 

všechny zbylé intervaly je model nevýznamný. Pro interval 100 dní nemá test řešení a to ze 

stejných důvodů uvedených v předešlých případech. Žlutá zóna zaznamenaná v posledních 

dvou intervalech u testu Basilejský semafor nevede jednoznačně k zamítnutí modelu.  

4.3.7 Polský zlotý (PLN) 

Níže uvedené výsledky v tabulce 4.14 jsou získány na základě zpětných testů 

aplikovaných na měnu polský zlotý. 

Z výsledků uvedených v tabulce 4.14 je dle Základního frekvenčního testu model 

statisticky významný na hladině významnosti 5 % pouze v případě klouzavého průměru 50 

dní. Pro zbylé čtyři intervaly model VaR není s danou pravděpodobností kvalitní. Také 

Kupiecův nepodmíněný test potvrdil kvalitu modelu VaR pro interval 50 dní. TUFF test, 

zkoumající kdy dojde v modelu k první výjimce, vykazuje statistickou významnost modelu 

ve všech případech na 5% hladině významnosti. 
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Tabulka 4.14: Zpětné testování PLN - normální rozdělení 
PLN 

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 23 28 34 39 32 

N 1,26062 2,45439 3,88691 5,08068 3,40941 

Významnost 0,10372 0,00706 0,00005 1,88039·10-7 0,00033 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 1,45272 5,12095 11,90490 19,23090 9,38324 

Významnost 0,22809 0,02364 0,00056 0,00001 0,00219 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,42569 1,12480 0,85065 0,67291 0,93357 

Významnost 0,23247 0,28889 0,35637 0,41204 0,33394 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - - 0,16596 1,16871 5,42177 

Významnost - - 0,68373 0,27967 0,01989 

LRCHP - - 12,07080 20,39960 14,80500 

Významnost - - 0,00239 0,00004 0,00061 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 29,81540 50,13840 73,69030 95,30070 81,78060 

Významnost 0,12302 0,00439 0,00004 2,926·10-7 3,61381·10-7 

LRMIX 31,26810 55,25940 85,59520 114,53200 91,16380 

Významnost 0,11635 0,00158 1,48687·10-6 7,4331·10-10 2,40752·10-8 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená žlutá žlutá žlutá 

Bt 3,00 3,00 3,17 3,31 3,11 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Christoffersenův podmíněný test nelze vyhodnotit v intervalu klouzavého průměru 

o délce 50 a 100 dní a to proto, že se nevyskytly dvě po sobě jdoucí výjimky. Dle testu 

shluku je potvrzena nezávislost výjimek ve dvou případech klouzavých průměrů o délce 

250 a 500 dní. Ovšem konečný výsledek Christoffersenova poukazuje na model jako 

bezvýznamný, a to ve všech případech klouzavých průměrů. 

Statistická významnost modelu je potvrzena dle smíšeného Kupiecova testu pouze 

v případě intervalu klouzavého průměru o délce 50 dní, a to na hladině významnosti 5 %. 

Pro tento interval tedy platí, že doba mezi dvěma výjimkami je krátká. 

Z výsledných hodnot dosažených prostřednictvím Basilejského semaforu byla 

modelu v intervalech 50 a 100 dní přiřazena zelená zóna a v intervalech 250, 500 a 1000 

dní žlutá zóna, která nevede k odmítnutí modelu. Tato zóna vede k navýšení faktoru 
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kapitálového požadavku, což znamená, že finanční instituce musí navýšit kapitál potřebný 

ke krytí tržních rizik. 

4.3.8 Švédská koruna (SEK) 

Všech šest testů bylo použito také na měnu Švédska, tedy švédskou korunu. 

Výsledné hodnoty budou zaznamenány v následující tabulce 4.15. 

Tabulka 4.15: Zpětné testování SEK - normální rozdělení 
SEK 

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 16 19 20 21 41 

N -0,41066 0,30561 0,54436 0,78311 5,55819 

Významnost 0,65934 0,37995 0,29310 0,21678 1,36292·10-8 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 0,17432 0,09125 0,28450 0,57893 22,53830 

Významnost 0,67630 0,76260 0,59377 0,44673 2,05994·10-6 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 2,03052 1,73685 1,65164 1,57170 0,61181 

Významnost 0,15417 0,18754 0,19874 0,20996 0,43411 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - - - 1,33388 3,01916 

Významnost - - - 0,24812 0,08229 

LRCHP - - - 1,91282 25,55750 

Významnost - - - 0,38427 2,8201·10-6 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 9,43928 22,02860 37,29010 50,47630 127,75200 

Významnost 0,85345 0,23072 0,00729 0,00011 6,49325·10-12 

LRMIX 9,61360 22,11980 37,57450 51,05520 150,29000 

Významnost 0,88601 0,27833 0,00997 0,00016 2,77556·10-15 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená zelená zelená žlutá 

Bt 3,00 3,00 3,00 3,00 3,37 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Prvním provedeným testem byl stejně jako v předchozích případech Základní 

frekvenční test. Tento test vyhodnotil, že skutečný počet výjimek se nejvíce blížil 

předpokládanému počtu výjimek při výpočtu VaR ve všech případech s výjimkou 

klouzavého průměru o délce 1000 dní. Model byl pro tento interval vyhodnocen jako 

nevýznamný na hladině významnosti 5 %. Následně byl opět proveden Kupiecův 

nepodmíněný test, který pouze potvrdil výsledné hodnoty získané prostřednictvím 
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Základního frekvenčního testu. Tedy, model je statisticky významný pro intervaly 50, 100, 

250 a 500 dní na hladině významnosti 5 %, což znamená, že odhad byl v tomto případě 

kvalitní z 95 %.  

TUFF test vyhodnocuje model statistický významný na 5% hladině významnosti ve 

všech případech. Christoffersenův podmíněný test, který bere v úvahu umístění 

jednotlivých výjimek, vykazuje statistickou významnost modelu pouze v případě intervalu 

500 dní. Test nemá vypovídací schopnost v rámci intervalu 50, 100 a 250 dní a to opět ze 

stejného důvodu uvedeného v předchozích případech. Na základě smíšeného testu bylo 

zjištěno, že je model statisticky významný na hladině významnosti 5 % pro hodnotu VaR 

vypočítanou klouzavým průměrem o délce 50 a 100 dní. Ve zbylých dvou intervalech 

nelze jednoznačně vyloučit, že nedochází ke shlukování výjimek. Výjimky se mohou 

ovlivňovat a také může nastat situace, kdy budou malé změny výnosů kurzů měn 

následovány malými změnami výnosů v dalších dnech a naopak.   

Posledním zpětným testem je Basilejský semafor, dle kterého jsou klouzavé 

průměry o délce 50, 100, 250 a 500 dní zařazeny do zelené zóny a proto lze říci, že se 

model jeví jako kvalitní. Pouze klouzavý průměr o délce 1000 dní spadá do žluté zóny, což 

nemění nic na tom, že je model významný. 

4.3.9 Shrnutí zpětného testování pro normální rozdělení 

Tato kapitola obsahuje výsledné hodnoty zpětných testů aplikovaných na odhad 

VaR, který byl získán prostřednictvím Simulace Monte Carlo na základě normálního 

rozdělení. VaR byl vypočten pro každý měnový kurz zvlášť a to za pomoci matematického 

programu Mathematica 9. Dosažené výsledky jsou interpretovány výše a nyní bude 

provedeno celkové zhodnocení. 

Dle výsledků dosažených pomocí Základního frekvenčního testu bylo zjištěno, že 

model není v převážné většině významný na hladině významnosti 5 %. Hlavní idea testu 

spočívá ve srovnání skutečného počtu výjimek s předpokládaným počtem výjimek. 

U jednotlivých měnových kurzů byl ve většině případů skutečný počet výjimek větší než 

předpokládaný. Největší rozdíl byl zaznamenán u měnového kurzu lotyšského latu, kdy se 

skutečný počet výjimek lišil od předpokládaného o 26 výjimek. Aplikací Kupiecova 

nepodmíněného testu byly pro všechny měnové kurzy potvrzeny výsledné hodnoty získané 

základním frekvenčním testem. Dalším zpětným testem použitým v této práci byl TUFF 
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test, který měří dobu, než dojde k první výjimce v modelu. Test vyhodnotil model VaR na 

bázi normálního rozdělení ve všech případech jako statisticky významný a ve většině 

případů je doba než nastane první výjimka dlouhá. 

Smíšený Kupiecův test měří čas mezi výjimkami. Test se skládá ze dvou 

samostatných testů a to dříve vypočítaného Kupiecova nepodmíněného testu a rozšířeného 

testu nezávislosti, který sleduje závislost mezi výjimkami v rozmezí více než dvou dní. 

Smíšeným Kupiecovým testem byly potvrzeny výsledky předchozích testů. Model pro 

odhad VaR je tedy považován za statisticky nevýznamný. Prostřednictvím 

Christoffersenova testu bylo zjištěno, že test shluku zkoumající náhodný vývoj výjimek 

v souboru vycházel pozitivně zejména u měnového kurzu dánské koruny, kdy v rámci 

čtyřech intervalů klouzavých průměrů je vývoj výjimek náhodný. Zpravidla byl model dle 

tohoto testu zhodnocen jako statisticky nevýznamný na hladině významnosti 5 %. 

Již zmiňovaný Basilejský semafor, který je při zpětném testování využíván 

především jako doplňkový, klasifikuje výsledné hodnoty zpětných testů do tří zón - zelené, 

žluté a červené. Výsledky získané pomocí testů na bázi normálního rozdělení spadají ve 

většině případů do zelené a žluté zóny. Zelená zóna vypovídá o kvalitě modelu a žlutá zóna 

nevede k jednoznačnému zamítnutí modelu, ale vede k navýšení faktoru kapitálového 

požadavku. Finanční instituce tak musí zvýšit kapitál potřebný ke krytí tržních rizik. 

Při celkovém zhodnocení se model jeví jako nejméně příznivý pro měnu LVL. 

S největší pravděpodobností tomu tak je zejména kvůli vysoké volatilitě výnosů této měny 

a vysoké špičatosti (viz tabulka 4.2). Naopak nejvíce žádoucí je z výše uvedených 

výsledků model pro měnu SEK. Jelikož je ve většině případů zamítnuta významnost 

modelu, je třeba provést korekci modelu VaR na základě nenormálního rozdělení, který 

bere v úvahu i šikmost a špičatost. V následující části bude provedeno zpětné testování na 

bázi variance gamma rozdělení. 

4.4 Zpětné testování na bázi variance gamma rozdělení 

Tato část bude věnována odhadu VaR dosaženého dle simulace Monte Carlo na 

bázi variance gamma rozdělení. Tento typ rozdělení patří do skupiny Lévyho modelů a je 

charakteristický tím, že oproti Gaussově rozdělení umožňuje modelovat vyšší momenty 

(šikmost a špičatost) pravděpodobnostního rozdělení výnosů měnových kurzů. Na základě 



- 59 - 
 

těchto předpokladů by mělo být dosaženo lepšího závěrečného zhodnocení než v případě 

předchozího modelu. 

Zpětné testování bude tedy uskutečněno na bázi variance gamma rozdělení a to opět 

pro jednotlivé délky klouzavých průměrů o délce 50dní (2 měsíce), 100 dní (4 měsíce), 250 

dní (1 rok), 500 dní (2 roky) a 1000 dní (4 roky). Výsledné hodnoty dosažené pomocí testů 

budou zaznamenány v níže uvedených tabulkách. 

4.4.1 Česká koruna (CZK) 

Výsledky zpětného testování variance gamma modelu pro měnový kurz české koruny 

jsou zachyceny v tabulce 4.16. 

Tabulka 4.16: Zpětné testování CZK - variance gamma rozdělení 
CZK  

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 21 23 21 22 25 

N 0,78311 1,26062 0,78311 1,02187 1,73813 

Významnost 0,21678 0,10372 0,21678 0,53422 0,04109 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 0,57893 1,45272 0,57893 0,96979 2,67935 

Významnost 0,44673 0,22809 0,44673 0,32473 0,10166 

TUFF test 

Interval 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,57172 1,42569 1,57172 1,49653 1,29555 

Významnost 0,20996 0,23247 0,20996 0,22121 0,25503 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - 1,05809 1,33388 4,79179 8,40960 

Významnost - 0,30365 0,24812 0,02860 0,00433 

LRCHP - 2,51081 1,91282 5,76157 10,82034 

Významnost - 0,28496 0,38427 0,05609 0,00447 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 20,69560 - - - - 

Významnost 0,41524 - - - - 

LRMIX 21,27450 - - - - 

Významnost 0,44229 - - - - 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená zelená zelená zelená 

Bt 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dle provedení Základního frekvenčního testu lze z výsledných hodnot konstatovat, 

že se předpokládaný počet výjimek jen nepatrně liší od skutečného počtu výjimek a tedy 

model lze považovat za kvalitní. A to především v intervalech klouzavého průměru o délce 

50, 100, 250 a 500 dní, kdy statistická významnost modelu odpovídá požadované hladině 

významnosti 5 %. Následující Kupiecův nepodmíněný test vykazuje statistickou 

významnost modelu na bázi variance gamma rozdělení pro všechny intervaly. Statistická 

významnost modelu pro jednotlivé klouzavé průměry je potvrzena také pomocí TUFF 

testu. Výsledné hodnoty celkového Christoffersenova testu vypovídají o kvalitě modelu na 

5% hladině významnosti pouze v případě intervalů o délce 100, 250 a 500 dní. Pro interval 

50 dní nemá model vypovídací schopnost, protože nenastaly žádné dvě výjimky jdoucí po 

sobě. Podle smíšeného Kupiecova testu je model statisticky významný jen pro interval 50 

dní. Pro zbylé intervaly nemá tento test vypovídací schopnost ze stejného důvodu 

uvedeného v rámci zpětného testování na bázi normálního rozdělení. Na závěr byl 

vypočten test Basilejský semafor, dle něhož jsou veškeré výsledky zařazeny do zelené 

zóny, která nevede k odmítnutí modelu. 

4.4.2 Dánská koruna (DKK) 

Nyní budou zpětné testy provedeny pro měnu Dánska. Výsledné hodnoty získané 

dle jednotlivých testů budou zaznamenány v níže uvedené tabulce 4.17. 

Z tabulky 4.17 lze vypozorovat, že model je statisticky významný dle Základního 

frekvenčního testu pro jednotlivé klouzavé průměry s výjimkou klouzavého průměru 

o délce 100 dní. V tomto případě ztráta měnových kurzů nejvíce přesáhne odhad hodnoty 

VaR, neboť skutečný počet výjimek je hodně vzdálený předpokládanému počtu výjimek. 

Výsledné hodnoty Základního frekvenčního testu se shodují také s Kupiecovým 

nepodmíněným testem. Dále je statistická významnost modelu pro odhad VaR na bázi 

variance gamma rozdělení schválena pro všechny uvedené intervaly na základě TUFF testu 

na hladině významnosti 5 %. Christoffersenův test lze vyhodnotit pouze v intervalu 500 

dní, kdy se model VaR jeví jako statisticky významný. Naopak smíšený Kupiecův test 

nelze vyhodnotit v případě klouzavého průměru o délce 500 dní. Pro zbylé čtyři intervaly 

má tento test vypovídací schopnost, ale pouze pro interval 50 dní je model kvalitní. Zelená 

zóna převažuje i v případě této měny a znamená to tedy, že během jednoho roku je počet 

výjimek menší nebo roven čtyřem. 

 



- 61 - 
 

Tabulka 4.17: Zpětné testování DKK - variance gamma rozdělení 
DKK  

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 23 34 22 24 15 

N 1,26062 3,88691 1,02187 1,49937 -0,64941 

Významnost 0,10372 0,00005 0,15342 0,06689 0,74196 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 1,45272 11,90491 0,96979 2,02378 0,44490 

Významnost 0,22809 0,00056 0,32473 0,15485 0,50477 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,42569 0,85065 1.00 1,35881 2,14385 

Významnost 0,23247 0,35637 0,22121 0,24375 0,14314 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - - - 0,93596 - 

Významnost - - - 0,33332 - 

LRCHP - - - 2,59740 - 

Významnost - - - 0,22767 - 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 25,47820 68,49910 50,59890 - 34,45300 

Významnost 0,27476 0,00028 0,00030 - 0,00177 

LRMIX 26,93100 80,40390 51,68700 - 34,89790 

Významnost 0,25892 0,00001 0,00036 - 0,00254 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená žlutá zelená zelená zelená 

Bt 3,00 3,17 3,00 3,00 3,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

4.4.3 Maďarský forint (HUF) 

Následně bude provedeno ověření odhadu VaR pro maďarský forint. Konečné 

výsledky budou uvedeny v tabulce 4.18. 

Základní frekvenční test aplikovaný u maďarského forintu vykazuje statistickou 

významnost modelu na 5% hladině významnosti pro všechny intervaly s výjimkou 

intervalu 250 dní, kdy výsledná hodnota neodpovídala požadované hladině významnosti 

a to s rozdílem o 1 %. Dle Kupiecova nepodmíněného testu a TUFF testu bylo dosaženo 

stejných výsledků, tedy model je v rámci všech délek klouzavých průměrů kvalitní.  
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Tabulka 4.18: Zpětné testování HUF - variance gamma rozdělení 
HUF  

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 15 21 25 19 17 

N -0,64941 0,78311 1,73813 0,30561 -0,17190 

Významnost 0,74196 0,21678 0,04109 0,37995 0,56824 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 0,44490 0,57893 2,67935 0,09125 0,02996 

Významnost 0,50477 0,44673 0,10166 0,76260 0,86259 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 2,14385 0,57893 1,29555 1,73685 1,92554 

Významnost 0,14314 0,20996 0,25503 0,18754 0,16525 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - - 0,82343 - 12,81460 

Významnost - - 0,36418 - 0,00034 

LRCHP - - 3,50278 - 12,84450 

Významnost - - 0,17353 - 0,00162 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 8,51070 29,60610 - 44,59120 - 

Významnost 0,86106 0,07649 - 0,00047 - 

LRMIX 8,95561 30,18500 - 44,68250 - 

Významnost 0,87983 0,08833 - 0,00076 - 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená zelená zelená zelená 

Bt 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Test shluku a Christoffersenův test stvrdily, že výjimky mají náhodný charakter 

a model pro odhad VaR je statisticky významný na hladině významnosti 5 % pro interval 

250 dní. Pro interval o délce 50, 100 a 500 dní nemá model vypovídací schopnost, protože 

při propočtech nebyly zachyceny dvě výjimky následující za sebou. Prostřednictvím 

smíšeného Kupiecova testu bylo zjištěno, že výjimky jsou mezi sebou nezávislé a model je 

kvalitní pro klouzavé průměry o délce 50 a 100 dní. Tento test vyhodnotil model jako 

statisticky nevýznamný pro interval 500 dní. Na závěr byl proveden statistický test 

Basilejský semafor, kdy byly jednotlivé intervaly zařazeny do zelené zóny a na základě 

toho lze říci, že je model přijat. 
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4.4.4 Lotyšský lat (LVL) 

V tabulce 4.19 jsou zaznamenány výsledky provedených zpětných testů modelu 

odhadu VaR pro lotyšský lat. 

Tabulka 4.19: Zpětné testování LVL - variance gamma rozdělení 
LVL 

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 35 37 29 19 55 

N 4,12567 4,60318 2,69314 0,30561 8,90075 

Významnost 0,00002 2,08048·10-6 0,00354 0,37995 0 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 13,25660 16,13320 6,08360 0,09125 50,82820 

Významnost 0,00027 0,00006 0,01364 0,76260 1,00808·10-12 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 0,81192 0,73940 1,07345 1,73685 0,29940 

Významnost 0,36756 0,38985 0,30017 0,18754 0,58426 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND 0,12622 1,43342 10,91460 11,42290 2,42675 

Významnost 0,72238 0,23121 0,00095 0,00073 0,11928 

LRCHP 13,38280 17,56670 16,99820 11,51420 53,25500 

Významnost 0,00124 0,00015 0,00020 0,00316 2,72793·10-12 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX - - - - - 

Významnost - - - - - 

LRMIX - - - - - 

Významnost - - - - - 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna žlutá žlutá žlutá zelená žlutá 

Bt 3,20 3,26 3,03 3,00 3,77 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Model pro odhad VaR je dle Základního frekvenčního testu statisticky významný 

na 5% hladině významnosti pouze pro délku klouzavého průměru 500 dní. Pro ostatní 

intervaly se model jeví zcela jako statisticky nevýznamný. Toto závěrečné zhodnocení se 

potvrdilo také v případě následně provedeného Kupiecova nepodmíněného testu. TUFF 

test vykazuje statistickou významnost na dané hladině významnosti 5 % pro všechny 

stanovené klouzavé průměry, což znamená, že k první výjimce nedochází dříve než 

v předpokládaném okamžiku. Opačných závěrů bylo dosaženo pomocí Christoffersenova 

testu, který vyhodnotil model v každém případě jako statisticky nevýznamný, tedy není zde 

potvrzena náhodnost výjimek. Smíšeného Kupiecův test nemá vypovídací schopnost pro 
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ani jeden interval a proto jsou provedeny jiné testy. Žlutá zóna jištěná za pomoci 

Basilejského semaforu nevede k jednoznačnému odmítnutí modelu, ale vede k navýšení 

faktoru kapitálového požadavku, což pro finanční instituce znamená, nutné navýšení 

kapitálu potřebného ke krytí tržních rizik. 

4.4.5 Norská koruna (NOK) 

Zpětné testování bude nyní provedeno na měnu severní Evropy - norskou korunu, 

která má mezinárodní zkratku NOK. 

Tabulka 4.20: Zpětné testování NOK - variance gamma rozdělení 
NOK  

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 19 20 22 28 27 

N 0,30561 0,54436 1,02187 2,45439 2,21564 

Významnost 0,37995 0,29310 0,15342 0,00706 0,01336 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 0,09125 0,28450 0,96979 5,12095 4,23089 

Významnost 0,76260 0,59377 0,32473 0,02364 0,03969 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,73685 1,65164 1,49653 1,12480 1,17879 

Významnost 0,18754 0,19874 0,22121 0,28889 0,27760 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - - 1,19048 0,53803 3,34150 

Významnost - - 0,27523 0,46325 0,06755 

LRCHP - - 2,16027 5,65898 7,57239 

Významnost - - 0,33955 0,05904 0,02268 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 12,51280 28,77570 - - - 

Významnost 0,81967 0,06960 - - - 

LRMIX 12,60400 29,06020 - - - 

Významnost 0,85821 0,08658 - - - 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená zelená zelená zelená 

Bt 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Pomocí Základního frekvenčního testu bylo zjištěno, že je model statisticky 

významný v případě klouzavého průměru o délce 50, 100 a 250 dní, jelikož počet 

skutečných výjimek je srovnatelný s počtem předpokládaných výjimek pro daný model. 

Pro zbylé dva intervaly se model nejeví jako kvalitní, což je také následně potvrzeno 
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pomocí Kupiecova nepodmíněného testu, který testuje pravděpodobnost výskytu 

překročení oproti očekávané pravděpodobnosti výskytu překročení. Na základě TUFF testu 

byl VG model vyhodnocen na hladině významnosti 5 % jako statisticky významný. 

I v tomto případě se prokázalo, že doba kdy dojde k první výjimce je dlouhá.  

Christoffersenův test nebylo možné v některých intervalech klouzavých průměrů 

vyhodnotit, jelikož během mezipropočtů nebyly zaznamenány žádné dvě po sobě jdoucí 

výjimky. Zatímco test shluku potvrdil kvalitu modelu pro odhad VaR ve všech případech, 

celkový Christoffersenův test vyhodnotil model jako statisticky významný pro délku 

klouzavého průměru 250 a 500 dní, kdy dosahuje významnost vyšších hodnot než 

v případě modelu na bázi normálního rozdělení. Následující smíšený Kupiecův test zamítl 

statistickou významnost modelu pro interval klouzavých průměrů 250 a 500 dní, jelikož 

pro tyto intervaly nelze test vyhodnotit. Model je dle tohoto testu statisticky významný na 

hladině významností 5 % pouze pro 50 a 100 dní. Basilejský semafor na bázi variance 

gamma rozdělení potvrzuje výsledky TUFF testu a vypovídá o tom, že počet výjimek je za 

jeden rok menší nebo roven čtyřem. 

4.4.6 Polský zlotý (PLN) 

Testy zkoumající kvalitu a významnost modelu odhadu VaR jsou aplikovány také 

pro měnový kurz polského zlotého. 

Z níže uvedené tabulky 4.21 si lze povšimnout, že Základní frekvenční test 

vyhodnotil model na bázi variance gamma rozdělení jako významný, mimo intervaly 

o délce 250, 500 a 1000 dní. Dle Kupiecova nepodmíněného testu se vyhodnocuje, že 

odhad VaR je statisticky významný pouze v prvních třech případech, a to na hladině 

významnosti 5 %. TUFF-test, který měří čas, kdy dojde k první výjimce, poukazuje na 

statistickou významnost modelu VaR pro všechny klouzavé průměry. Christoffersenův test 

rozdělen na dvě části, a to test shluku a Kupiecův test zamítl ve většině případů statistickou 

významnost modelu. Test shluku, který zkoumá náhodný vývoj výjimek, vycházel 

pozitivně pro všechny tři intervaly klouzavých průměrů měnových kurzů, což znamená, že 

vývoj výjimek je náhodný. Ovšem celkový Christoffersenův test potvrdil významnost 

pouze pro jeden interval a to 250 dní. Dle smíšeného Kupiecova testu byla zjištěna 

nezávislost v méně případech, než u Christoffersenova testu. Pro interval klouzavých 

průměrů 250, 500 a 1000 dní nelze test vyhodnotit, jelikož byla opět při výpočtech ve 

jmenovateli dosazena nula, a zároveň přirozený logaritmus nuly je roven nekonečnu. 
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Tabulka 4.21: Zpětné testování PLN - variance gamma rozdělení 
PLN  

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 20 22 26 30 27 

N 0,54436 1,02187 1,97688 2,93190 2,21564 

Významnost 0,29310 0,15342 0,02403 0,00168 0,01336 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 0,28450 0,96979 3,41608 7,11637 4,23089 

Významnost 0,59377 0,32473 0,06456 0,00764 0,03969 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,65164 1,49653 1,23563 1,02458 1,17879 

Významnost 0,19874 0,22121 0,26632 0,31144 0,27760 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - - 0,71993 0,38682 3,34150 

Významnost - - 0,39617 0,53398 0,06755 

LRCHP - - 4,13601 7,50319 7,57239 

Významnost - - 0,12644 0,02348 0,02268 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 24,73720 33,87830 - - - 

Významnost 0,16938 0,03734 - - - 

LRMIX 25,02170 34,84800 - - - 

Významnost 0,20060 0,04018 - - - 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená zelená žlutá zelená 

Bt 3,00 3,00 3,00 3,06 3,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Následně byl aplikován Basilejský semafor, který rozděluje výsledky zpětného 

testování do tří zón. Žlutá zóna byla dosažena pouze v jednom případě a zelená zóna, která 

je typická pro zbylé intervaly poukázala na to, že je model kvalitní.  

4.4.7 Švédská koruna (SEK) 

Níže uvedené výsledky v tabulce 4.22 jsou získány na základě zpětných testů 

aplikovaných na měnu švédskou korunu. 

Podle Základního frekvenčního testu je u švédské koruny potvrzena statistická 

významnost modelu na 5% hladině významnosti. Dalším provedeným testem byl Kupiecův 

nepodmíněný test, který nezamítá nulovou hypotézu a tedy hodnotí odhad VaR jako 

statisticky významný. 
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Tabulka 4.22: Zpětné testování SEK - variance gamma rozdělení 
SEK  

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 18 18 14 12 18 

N 0,06685 0,06685 -0,88817 -1,36567 0,06685 

Významnost 0,47335 0,47335 0,81277 0,91398 0,47335 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 0,00445 0,00445 0,85006 2,10374 0,00445 

Významnost 0,94684 0,94684 0,35654 0,14694 0,94684 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,82792 1,82792 2,26673 2,54738 1,82792 

Významnost 0,17637 0,17637 0,13218 0,11048 0,17637 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - - - - - 

Významnost - - - - - 

LRCHP - - - - - 

Významnost - - - - - 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 12,56320 25,36050 24,61570 28,58740 68,74070 

Významnost 0,76490 0,08693 0,02592 0,00263 3,54917·10-8 

LRMIX 12,56770 25,36490 25,46570 30,69110 68,74510 

Významnost 0,81659 0,11519 0,03024 0,00220 7,35993·10-8 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená zelená zelená zelená 

Bt 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Stejných výsledků bylo dosaženo také pomocí TUFF-testu, který vyhodnotil model 

na bázi variance gamma rozdělení jako kvalitní. K první výjimce tedy nedochází dříve než 

v domnělém okamžiku. V intervalu všech klouzavých průměrů nemá Christoffersenův 

podmíněný test vypovídací schopnost, jelikož nenastaly okamžitě po sobě žádné dvě 

výjimky. Konečné výsledky získané aplikací smíšeného Kupiecova testu vypovídají 

o statistické významnosti modelu pro odhad VaR jen v případě délky klouzavých průměrů 

50 a 100 dní. Pro ostatní intervaly je dle tohoto testu model vyhodnocen jako nevýznamný. 

Basilejský semafor, který nerespektuje nezávislost výjimek, řadí jednotlivé výsledky do 

zelené zóny, tedy poukazuje na kvalitu modelu. 

4.4.8 Shrnutí zpětného testování pro variance gamma rozdělení 

Nyní bude provedeno souhrnné zhodnocení výsledných hodnot získaných 

prostřednictvím zpětných testů na bázi variance gamma rozdělení. Prvním zpětným testem 
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aplikovaným na vybrané měnové kurzy byl Základní frekvenční test. Dle tohoto testu, 

který vypovídá o tom, zda model riziko podhodnocuje nebo nadhodnocuje, bylo zjištěno, 

že pro většinu měnových kurzů je model statisticky významný a to na hladině významnosti 

5 %. Pouze u lotyšské měny nebyla potvrzena významnost modelu dle tohoto testu, jelikož 

počet pozorovaných výjimek zcela neodpovídá předpokládanému počtu výjimek. Následně 

byl aplikován Kupiecův nepodmíněný test, který potvrdil, že odhad VaR je významný na 

dané hladině významnosti. U dánské měny, kdy klouzavý průměr dosahoval délky 100 dní, 

tato významnost potvrzena nebyla, neboť se skutečný počet výjimek výrazně lišil od 

očekávaného a byl větší o 17 výjimek. V takovém případě je riziko modelem 

podhodnoceno. TUFF test, který je považován pouze jako doplňkový test, potvrdil 

výsledné hodnoty získané pomocí předchozích testů a model vyhodnotil jako kvalitní pro 

všechny měnové kurzy na 5% hladině významnosti. Christoffersenův test se vyznačuje 

tím, že dokáže odhadnout hodnotu VaR takovým způsobem, aby se výjimky neshlukovaly, 

neboli byly v čase rovnoměrně rozprostřeny a zároveň byly nezávislé. Tento test nebylo 

možné pro různé délky klouzavých průměrů vyhodnotit, a to proto, že během výpočtů 

nenastaly žádné dvě výjimky jdoucí za sebou. V případech, kdy bylo možné test 

vyhodnotit, se většinou dospělo k závěru, že je model vhodný a výjimky jsou tedy 

nezávislé. Pouze pro měnu LVL celkový Christoffersenův test neprokázal významnost 

modelu na bázi variance gamma rozdělení. Dále následoval smíšený Kupiecův test, který 

měří čas mezi dvěma výjimkami. Tento test dosahoval podobných výsledků jako 

Christoffersenův test. Test Basilejský semafor přiřadil modelu ve většině případů 

měnových kurzů zelenou zónu, což vypovídá o kvalitě modelu. Žlutá zóna převažovala 

v rámci jednotlivých intervalů u měny Lotyšska. Neznamená to jednoznačné odmítnutí 

modelu. Potvrdily se tak výsledné hodnoty jednotlivých testů, které v rámci této měny 

nebyly vždy zrovna příznivé. 

Tento typ rozdělení umožňuje modelovat vyšší momenty pravděpodobnostního 

rozdělení výnosů měnových kurzů, šikmost a špičatost. Na základě této skutečnosti, model 

na bázi variance gamma rozdělení dosáhl lepšího závěrečného zhodnocení než v případě 

modelu na bázi normálního rozdělení. Model na bázi VG rozdělení se jeví jako kvalitní 

zejména pro měny CZK, HUF, NOK a PLN, neboť byla u těchto měn ve většině případů 

zaznamenána významnost. Nepříznivé výsledné hodnoty byly zaznamenány u měny LVL. 

Model na bázi VG rozdělení dosahoval kvalitnějších výsledků v rámci kratších intervalů, 
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tedy 50, 100 a 250 dní. Tato skutečnost je s největší pravděpodobností dána tím, že 

v případě kratších klouzavých průměrů model pružně reaguje na změny volatility. 

4.5 Zpětné testování na bázi normálního inverzního Gaussova 

rozdělení 

Tato kapitola bude věnována aplikaci vybraných metod zpětného testování 

k ověření odhadu VaR na hladině spolehlivosti 99 % pro normální inverzní Gaussovo 

rozdělení. Tento typ rozdělení patří do skupiny Lévyho modelů, stejně jako variance 

gamma rozdělení. Dle NIG rozdělení je možné modelovat vyšší momenty 

pravděpodobnostního rozdělení výnosů měnových kurzů. Rozdíl mezi těmito modely 

spočívá ve stanovení vyšších momentů. Bude provedeno zpětné testování modelu VaR 

získaného pomocí metody simulace Monte Carlo na základě normálního inverzního 

Gaussova rozdělení, který bere v úvahu šikmost a špičatost. Zpětné testy budou aplikovány 

opět na již zmíněné měnové kurzy. Délky klouzavých průměrů budou totožné jako 

v případě předchozích rozdělení, tedy 50, 100, 250, 500 a 1000 dní. Na základě výpočtů 

pak budou jednotlivé testy okomentovány a následně srovnány. 

4.5.1 Česká koruna (CZK) 

Tabulka 4.23 obsahuje výsledky zpětného testování NIG modelu aplikovaného na 

měnový kurz české koruny. 

Výsledné hodnoty Základního frekvenčního testu, který poměřuje předpokládaný 

a skutečný počet výjimek, vypovídají o statistické významnosti modelu na hladině 

významnosti 5 % a to v rámci intervalů o délce 50, 100 a 250 dní. Je možné si povšimnout, 

že v těchto intervalech se skutečný počet výjimek nejvíce blížil předpokládanému počtu 

výjimek. Kupiecův nepodmíněný test potvrdil závěry Základního frekvenčního testu pouze 

s tím rozdílem, že vyhodnotil model jako významný také pro délku klouzavého průměru 

1000 dní. Také aplikovaný TUFF test vykazuje statistickou významnost modelu na 5% 

hladině významnosti. Statistická významnost modelu není potvrzena na základě 

provedeného testu shluku pro interval 1000 dní. Celkový Christoffersenův test pak 

vyhodnotil model odhadu VaR jako významný v případě klouzavého průměru o délce 100 

a 250 dní. Christoffersenův test nelze v prvním případě vyhodnotit, jelikož nenastaly dvě 

výjimky po sobě. 
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Tabulka 4.23: Zpětné testování CZK - normální inverzní Gaussovo rozdělení 
CZK  

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 18 24 22 27 25 

N 0,06685 1,49937 1,02187 2,21564 1,73813 

Významnost 0,47335 0,06689 0,15342 0,01336 0,04109 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 0,00444 2,02378 0,96979 4,23089 2,67935 

Významnost 0,94683 0,15485 0,32473 0,03969 0,10166 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,27920 1,35881 1,49653 1,17879 1,29555 

Významnost 0,17637 0,24375 0,22121 0,27760 0,25503 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - 0,93596 1,19048 3,34150 8,14096 

Významnost - 0,33332 0,27523 0,06755 0,00433 

LRCHP - 2,95974 2,16027 7,57239 10,82030 

Významnost - 0,22767 0,33955 0,02268 0,00447 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 11,26890 - - - - 

Významnost 0,84225 - - - - 

LRMIX 11,27330 - - - - 

Významnost 0,88240 - - - - 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená zelená zelená zelená 

Bt 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Z výsledků smíšeného Kupiecova testu vyplývá, že je model kvalitní pouze pro 

první interval a pro zbylé čtyři intervaly nemá model vypovídací schopnost, jelikož nastaly 

dvě výjimky jdoucí ihned po sobě. Pomocí Basilejského semaforu bylo zjištěno, že je 

model kvalitní na 5% hladině významnosti, neboť všechny intervaly byly zařazeny do 

zelené zóny.  

4.5.2 Dánská koruna (DKK) 

Tato část bude obsahovat výsledné hodnoty zpětných testů použitých na měnu 

DKK. 

Významnost modelu pro odhad VaR je stanovena prostřednictvím Základního 

frekvenčního testu pro první a poslední délku klouzavého průměry, tedy 50 a 1000 dní. 
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Kupiecův nepodmíněný test, neboli POF test, je pro odhad VaR statististicky významný na 

5% hladině významnosti pro všechny délky klouzavých průměru kromě délky 100 dní. 

Tabulka 4.24: Zpětné testování DKK - normální inverzní Gaussovo rozdělení 
DKK  

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 18 34 25 25 16 

N 0,06685 3,88691 1,73813 1,73813 -0,41066 

Významnost 0,47335 0,00005 0,04109 0,04109 0,65934 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 0,00445 11,90490 2,67935 2,67935 0,17432 

Významnost 0,94684 0,00056 0,10166 0,10166 0,67630 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,82792 0,85065 1,29555 1,29555 2,03052 

Významnost 0,17637 0,35637 0,25503 0,25503 0,15417 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - - - 0,82343 - 

Významnost - - - 0,36418 - 

LRCHP - - - 3,50278 - 

Významnost - - - 0,17353 - 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 19,68620 68,49910 48,43600 - 39,80460 

Významnost 0,29059 0,00028 0,00223 - 0,00049 

LRMIX 19,69070 80,40390 51,11540 - 39,97890 

Významnost 0,35050 0,00001 0,00155 - 0,00078 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená žlutá zelená zelená zelená 

Bt 3,00 3,17 3,00 3,00 3,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Pomocí TUFF testu byla zjištěna významnost modelu pro všechny intervaly, což 

znamená, že k první výjimce nedojde dříve než v předpokládaném okamžiku. 

Christoffersenův test nemá vypovídací schopnost pro klouzavý průměr o délce 50, 100, 

250 a 1000 dní. Důvod je stejný jako v případě předchozího Christoffersenova testu. Pouze 

v rámci intervalu 500 dní byla prokázána nezávislost výjimek a model byl zhodnocen jako 

významný. Celkový smíšený Kupiecův test potvrdil nezávislost výjimek a statistickou 

významnost modelu pouze v intervalu 50 dní na hladině významnosti 5 %. Tento test nelze 

vyhodnotit pro délku klouzavého průměru 500 dní a to ze stejného důvodu uvedeného 

v případě předchozího smíšeného Kupiecova testu. Na závěr aplikovaný Basilejský 
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semafor opět nevede k zamítnutí modelu, i když byla při výpočtu VaR klouzavým 

průměrem o délce 100 dní dosažena žlutá zóna. 

4.5.3 Maďarský forint (HUF) 

Nyní se posuzovaný odhad VaR na bázi NIG rozdělení bude vztahovat 

k měnovému kurzu maďarského forintu. Výsledné hodnoty zachyceny prostřednictvím 

jednotlivých testů budou zaznamenány v následující tabulce 4.25.  

Tabulka 4.25: Zpětné testování HUF - normální inverzní Gaussovo rozdělení 
HUF  

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 17 22 25 22 20 

N -0,17190 1,02187 1,73813 1,02187 0,54436 

Významnost 0,56824 0,15342 0,04109 0,15342 0,29310 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 0,02996 0,96979 2,67935 0,96979 0,28450 

Významnost 0,86259 0,32473 0,10166 0,32473 0,59377 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,92554 1,49653 1,29555 1,49653 1,65164 

Významnost 0,16525 0,22121 0,25503 0,22121 0,19874 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - - 0,82343 - 16,99520 

Významnost - - 0,36418 - 0,00004 

LRCHP - - 3,50278 - 17,27970 

Významnost - - 0,17353 - 0,00018 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 6,68908 28,10580 - 55,56470 - 

Významnost 0,97880 0,13718 - 0,00006 - 

LRMIX 6,71903 29,07560 - 56,53450 - 

Významnost 0,98690 0,14272 - 0,00007 - 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená zelená zelená zelená 

Bt 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Základní frekvenční test vykazuje výsledné hodnoty, dle nichž je model statisticky 

významný na 5% hladině významnosti ve čtyřech intervalech a pouze v jednom případě je 

model staticky nevýznamný, a to v rámci klouzavého průměru o délce 250 dní. Pomocí 

následujícího Kupiecova testu byla zjištěna statistická významnost modelu. Tento test tedy 

považuje model VaR za kvalitní. Výsledky dosažené Kupiecovým testem potvrzuje také 
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TUFF test, tedy ve všech případech klouzavých průměrů je model vyhodnocen jako 

významný. Dle Christoffersenova testu zaměřeného na to, zda pravděpodobnost výskytu 

výjimky ve stanovený den je nezávislá na tom, jestli byla nebo nebyla zaznamenána 

výjimka předchozí den, je model vyhodnocen pouze v rámci dvou intervalů a to o délce 

250 a 1000 dní. Statistická významnost byla ovšem potvrzena pouze v jednom případě, a to 

pro délku intervalu 250 dní na 5% hladině významnosti. V některých intervalech nebylo 

možné test vyhodnotit, neboť nenastaly dvě výjimky za sebou. Výsledky získané aplikací 

smíšeného Kupiecova testu, který zkoumá i délku mezi jednotlivými výjimkami, 

vypovídají o tom, že je model kvalitní pouze ve dvou případech délky klouzavých 

průměrů. Pro klouzavý průměr o délce 500 dní byla významnost modelu zamítnuta. Jak je 

zřejmé z tabulky 4.25, test Basilejský semafor modelu přiřadil ve všech případech zelenou 

zónu, která potvrzuje kvalitu modelu. 

4.5.4 Lotyšský lat (LVL) 

Následně bude provedeno ověření odhadu VaR pro lotyšský lat. Konečné výsledky 

budou zachyceny v tabulce 4.26 

Prostřednictvím Základního frekvenčního testu je model na bázi normálního 

inverzního Gaussova rozdělení považován za statisticky významný na hladině významnosti 

5 % pouze pro délku klouzavého průměru 500 dní. Ve zbylých případech, kdy je odchylka 

od skutečnosti výrazná, není model na základě tohoto testu přijat. Kupiecův nepodmíněný 

test dospěl ke stejným výsledným hodnotám jako předchozí Základní frekvenční test. 

TUFF test, který je dílčí částí smíšeného Kupiecova testu, vyhodnocuje model jako kvalitní 

na 5% hladině významnosti pro všechny intervaly. Následně provedený  Christoffersenův 

test vyhodnotil model jako statisticky nevýznamný. Smíšený Kupiecův test nelze pro 

měnový kurz lotyšského latu vyhodnotit. Tato situace nastala, jelikož testovací statistika 

pro jednotlivou výjimku, dle vztahu (3.18), je rovna pro všechny délky klouzavých 

průměrů nekonečnu. 
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Tabulka 4.26: Zpětné testování LVL - normální inverzní Gaussovo rozdělení 
LVL 

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 38 41 37 21 61 

N 4,83068 5,54634 4,59213 0,77529 10,3174 

Významnost 6,80338·10-7 1,45859·10-8 2,19375·10-6 0,21908 0 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 17,58550 22,45830 16,06700 0,56777 65,18090 

Významnost 0,00003 2,14758·10-6 0,00006 0,45115 6,66134·10-16 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 0,70544 0,61181 0,73940 1,57170 0,21112 

Významnost 0,40096 0,43411 0,38985 0,20996 0,64589 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND 0,04148 0,93959 7,50018 10,20910 1,48578 

Významnost 0,83861 0,33239 0,00617 0,00140 0,22287 

LRCHP 17,62700 23,39790 23,56720 10,77690 66,66670 

Významnost 0,00015 8,30267·10-6 7,62852·10-6 0,00457 3,33067·10-15 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX - - - - - 

Významnost - - - - - 

LRMIX - - - - - 

Významnost - - - - - 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna žlutá žlutá žlutá zelená žlutá 

Bt 3,29 3,37 3,26 3,00 3,94 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Žlutá zóna zachycená dle testu Basilejský semafor byla zaznamenána ve čtyřech 

situacích. Neznamená jednoznačné odmítnutí modelu, ale nárůst faktoru kapitálového 

požadavku, což neznamená pro finanční instituce nic jiného, než potřebné navýšení 

kapitálu k pokrytí tržních rizik. 

4.5.5 Norská koruna (NOK) 

Zpětné testy zkoumající kvalitu modelu odhadu VaR jsou aplikovány také na měnu 

norskou korunu. 

Dle výsledných hodnot skutečného počtu výjimek oproti očekávanému počtu 

výjimek lze podle Základního frekvenčního testu konstatovat, že skutečný počet výjimek 

odpovídá nejlépe předpokládanému počtu výjimek ve třech případech. Tedy v intervalech 
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o délce 50, 100 a 250 dní je model na bázi normálního inverzního Gaussova rozdělení 

významný. 

Tabulka 4.27: Zpětné testování NOK - normální inverzní Gaussovo rozdělení 
NOK  

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 19 22 22 28 29 

N 0,30561 1,02187 1,02187 2,45439 2,69314 

Významnost 0,37995 0,15342 0,15342 0,00706 0,00354 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 0,09125 0,96979 0,96979 5,12095 6,08360 

Významnost 0,76260 0,32473 0,32473 0,02364 0,01364 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,73685 1,49653 1,49653 1,12480 1,07345 

Významnost 0,18754 0,22121 0,22121 0,28889 0,30017 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - - 1,19048 0,53803 6,47426 

Významnost - - 0,27523 0,46325 0,01094 

LRCHP - - 2,16027 5,65898 12,55790 

Významnost - - 0,33955 0,05904 0,00188 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 12,51280 28,25810 - - - 

Významnost 0,81967 0,13298 - - - 

LRMIX 12,60400 29,22790 - - - 

Významnost 0,85821 0,13847 - - - 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená zelená zelená žlutá 

Bt 3,00 3,00 3,00 3,00 3,03 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Kupiecův podmíněný test došel opět ke stejným závěrům. Model není kvalitní na 

5% hladině významnosti pouze pro intervaly 500 a 1000 dní. Již několikrát aplikovaný 

TUFF test poukázal na statistickou významnost ve všech případech, i když je tento test 

brán v úvahu pouze jako doplňkový. Na základě Christoffersenova testu byla potvrzena 

nezávislost výjimek a významnost modelu pro intervaly o délce 250 a 500 dní. V prvních 

dvou případech nemá test vypovídací schopnost. Provedením celkového smíšeného 

Kupiecova testu byla zjištěna statistická významnost modelu VaR pro délku klouzavého 

průměru 50 a 100 dní. Dle Basilejského semaforu bylo převážně dosaženo zelené zóny, 

pouze v posledním případě byla zaznamenána zóna žlutá. 
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4.5.6 Polský zlotý (PLN) 

Následující měnou, na níž budou jednotlivé testy aplikovány je polský zlotý. 

Z důvodu celkové přehlednosti, budou všechny výsledné hodnoty zpětných testů zapsány 

do níže uvedené tabulky 4.28. 

Tabulka 4.28: Zpětné testování PLN - normální inverzní Gaussovo rozdělení 
PLN  

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 21 23 26 32 28 

N 0,78311 1,26062 1,97688 3,40941 2,45439 

Významnost 0,21678 0,10372 0,02403 0,00033 0,00706 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 0,57893 1,45272 3,41608 9,38324 5,12095 

Významnost 0,44673 0,22809 0,06456 0,00219 0,02364 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,57170 1,42569 1,23563 0,93357 1,12480 

Významnost 0,20996 0,23247 0,26632 0,33394 0,28889 

Christoffersenův podmíněný test 

Délkaintervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - - 0,71993 0,26354 3,09837 

Významnost - - 0,39617 0,60770 0,07837 

LRCHP - - 4,13601 9,64679 8,21932 

Významnost - - 0,12644 0,00804 0,07837 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 27,46820 38,51380 - - - 

Významnost 0,12260 0,01603 - - - 

LRMIX 28,04720 39,96650 - - - 

Významnost 0,13882 0,01550 - - - 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená zelená žlutá zelená 

Bt 3,00 3,00 3,00 3,11 3,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Test zkoumající počet výjimek v modelu neboli Základní frekvenční test hodnotí 

model jako kvalitní pro délku klouzavých průměrů 50 a 100 dní na 5% hladině 

významnosti. Dle následujícího testu byla zjištěna statistická významnost modelu VaR ve 

třech případech. TUFF test vykazuje významnost modelu v rámci všech intervalů. 

Christoffersenův test potvrzuje kvalitu modelu pouze pro interval 250 a 1000 dní. Smíšený 

Kupiecův test, který na rozdíl od Christoffersenova testu zkoumá závislost výjimek pro 

více dní, vyhodnotil nezávislost výjimek pro první interval 50 dní. Pro délku intervalu 250, 

500 a 1000 dní nemá test vypovídací schopnost a to opět ze stejného důvodu jako 
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u předchozího smíšeného Kupiecova testu. Žlutá zóna dosažená u klouzavého průměru 500 

dní nevede vysloveně k zamítnutí modelu. 

4.5.7 Švédská koruna (SEK) 

Všechny testy byly použity také na měnu Švédska, tedy švédskou korunu. 

Výsledky budou zaznamenány v následující tabulce 4.29. 

Tabulka 4.29: Zpětné testování SEK - normální inverzní Gaussovo rozdělení 
SEK 

Základní frekvenční test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

X0 - předpoklad 18 18 18 18 18 

X - skutečnost 19 17 14 12 19 

N 0,30561 -0,17190 -0,88817 -1,36567 0,30561 

Významnost 0,37995 0,56824 0,81277 0,91398 0,37995 

Kupiecův nepodmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRPOF 0,09125 0,02996 0,85006 2,10374 0,09125 

Významnost 0,76260 0,86259 0,35654 0,14694 0,76260 

TUFF test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRTUFF 1,73685 1,92554 2,26673 2,54738 1,73685 

Významnost 0,18754 0,16525 0,13218 0,11048 0,18754 

Christoffersenův podmíněný test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRIND - - - - - 

Významnost - - - - - 

LRCHP - - - - - 

Významnost - - - - - 

Smíšený Kupiecův test 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

LRINDMIX 15,0698 22,2967 24,6157 28,5874 71,5746 

Významnost 0,657171 0,133867 0,0259167 0,00262949 2,4426·10-8 

LRMIX 15,161 22,3267 25,4657 30,6911 71,6658 

Významnost 0,712311 0,172481 0,0302384 0,0021952 4,85106·10-8 

Basilejský semafor 

Délka intervalu 50 100 250 500 1000 

Zóna zelená zelená zelená zelená zelená 

Bt 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Aplikací Základního frekvenčního testu byla zjištěna statistická významnost 

modelu pro všechny intervaly klouzavých průměrů. Kupiecův nepodmíněný test dospěl ke 

stejným výsledkům jako základní frekvenční test, tedy dle tohoto testu je model kvalitní. 

Následně provedený TUFF test tuto skutečnost na hladině významnosti 5 % potvrdil. 

Christoffersenův test není schopen stanovit řešení modelu pro odhad VaR, jelikož 

nenastaly dvě výjimky jdoucí ihned po sobě. Smíšený Kupiecův test, který se skládá ze 
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dvou testů, a to testu nezávislosti a Kupiecova nepodmíněného testu, vyhodnotil model 

jako významný pouze v prvních dvou případech. Zelená zóna dosažena pomocí 

Basilejského semaforu vyjadřuje kvalitu modelu. 

4.5.8 Shrnutí zpětného testování pro normální inverzní Gaussovo rozdělení 

Třetím a zároveň posledním modelem bylo určení hodnoty VaR na bázi normálního 

inverzního Gaussova rozdělení. Dle Základního frekvenčního testu byl model ve většině 

případů vyhodnocen jako významný na 5% hladině významnosti. Při zpětném testování na 

bázi NIG rozdělení, dosáhla testovací statistika Základního frekvenčního testu nejen 

kladných, ale také záporných hodnot. Tyto hodnoty byly zaznamenány u dánské koruny, 

maďarského forintu a švédské koruny. Tato skutečnost nastala, jelikož skutečný počet 

výjimek byl menší než předpokládaný počet výjimek, což znamená, že riziko bylo v tomto 

případě nadhodnoceno. Následně aplikovaný Kupiecův nepodmíněný test vyhodnotil 

model na bázi normálního inverzního Gaussova rozdělení také jako kvalitní, neboli 

statisticky významný. U měny CZK, DKK, HUF a SEK byla tato skutečnost potvrzena pro 

všechny délky klouzavých průměrů. U ostatních měn se významnost nepotvrdila u všech 

intervalů. TUFF test potvrdil významnost odhadu VaR pro všechny měnové kurzy na 

hladině významnosti 5 %. Jelikož je tento test považován spíše za doplňkový, není mu 

v této práci přiřazena velká váha. Dalším provedeným testem je Christoffersenův test, 

který je dán součtem Kupiecova testu a testu shluku. I v tomto případě byla pro některé 

měny potvrzena významnost modelu VaR, ale na druhou stranu byla v některých případech 

potvrzena nevýznamnost. Pro některé intervaly měnových kurzů nebylo možné test 

vyhodnotit, protože nebyly zaznamenány dvě po sobě jdoucí výjimky. Pomocí smíšeného 

Kupiecova testu byla statistická významnost modelu na 5% hadině významnosti prokázána 

u jednotlivých finančních nástrojů, ale ve většině případů nebyla kvalita modelu potvrzena. 

Hlavním důvodem byl nulový přirozený logaritmus, dle vztahu (3.19), který je roven 

nekonečnu, a tedy nelze daný test za těchto okolností vypočítat. Na základě testu 

Basilejský semafor byla zelená zóna, vypovídající o kvalitě modelu, zaznamenána u všech 

měnových kurzů s výjimkou kurzu lotyšského latu, který byl zařazen do zóny žluté, která 

model ale také nezamítá. 

Z výsledných hodnot si lze všimnout, že i pro tento typ rozdělení je vhodnější pro 

odhad VaR využít krátké intervaly. Výsledky získané aplikací zpětných testů vyhodnotily 
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model VaR jako statisticky významný na hladině významnosti 5 % v převážné 

většině pro klouzavé průměry o délce 50, 100 a 250 dní. Pro intervaly 500 a 1000 dní se 

model jeví jako kvalitní pouze málokdy. 

4.6 Komplexní shrnutí výsledných hodnot zpětného testování 

Tato podkapitola bude zaměřena na komplexní porovnání všech aplikovaných 

zpětných testů a to na bázi normálního rozdělení, variance gamma rozdělení a normálního 

inverzního Gaussova rozdělení. Z již dosažených výsledných hodnot, které byly 

zaznamenány a okomentovány v předchozích kapitolách je zřejmé, že správnost odhadu 

VaR je ovlivňována jednotlivými druhy rozdělení pravděpodobnosti měnových kurzů.  

Jako první byl model pro odhad VaR testován na základě normálního rozdělení, 

které vychází ze dvou parametrů - střední hodnoty a směrodatné odchylky. Pro tento typ 

rozdělení je model pro většinu měnových kurzů vyhodnocen jako statisticky nevýznamný 

na 5% hladině významnosti a to pro různé délky klouzavých průměrů. Statistická 

významnost modelu je také zaznamenána, ale jen pro klouzavý průměr o délce 50 dní. 

Statistická významnost modelu, která je ve většině případů zamítnuta, je s největší 

pravděpodobností vysvětlena tím, že tento typ rozdělení bere v úvahu pouze střední 

hodnotu a směrodatnou odchylku, což se projevilo jako nedostačující. Proto bylo třeba 

provést zpětné testování na bázi variance gamma rozdělení, které zahrnuje další dva 

momenty a mělo by tak vést k lepším výsledným hodnotám. 

Následně byla hodnota VaR pomocí simulace Monte Carlo stanovena na základě 

variance gamma rozdělení. Tento typ rozdělení umožňuje modelovat vyšší momenty 

pravděpodobnostního rozdělení výnosů měnových kurzů, šikmost a špičatost. 

Prostřednictvím toho rozdělení byl model pro odhad VaR posouzen na hladině 

významnosti 5 % jako kvalitní, tj. statisticky významný. Model na bázi variance gamma 

rozdělení tedy dosáhl lepších výsledků, než tomu bylo v případě modelu na bázi 

normálního rozdělení. Model dosahoval kvalitnějších výsledků v rámci kratších délek 

intervalů a to 50, 100 a 250 dní. Tato skutečnost je s největší pravděpodobností dána tím, 

že v případě kratších klouzavých průměrů model pružně reaguje na změny volatility. 

Na závěr byl testován model na bázi normálního inverzního Gaussova rozdělení. 

Stejně jako variance gamma rozdělení i tento typ rozdělení umožňuje modelovat vyšší 

momenty pravděpodobnostního rozdělení výnosů měnových kurzů a dosáhl obdobných 
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výsledků. I v tomto případě byl model vyhodnocen jako statisticky významný na 5% 

hladině významnosti. Nejlepších výsledných hodnot je získáno pro délku klouzavého 

průměru 50, 100 a 250 dní. Pro klouzavé průměry o délce 500 a 1000 dní se model nejeví 

jako vhodný pro odhad hodnoty VaR.  
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5 Závěr 

Modelování rizika patří mezi hlavní úkoly risk managementu. Risk management je 

nezbytnou součástí finančních institucí, neboť se zaměřuje na řízení rizik dle různých 

metod. Snaží se tak eliminovat nebo odhadovat budoucí faktory zvyšující riziko. Cílem 

risk managementu je řídit potenciální rizika, tedy omezit pravděpodobnost jejich vzniku 

a snížit jejich nepříznivý dopad na finanční instituce. Ke kvantifikaci rizika aplikuje risk 

management metodologii Value at Risk, která na dané hladině spolehlivosti vyjadřuje 

maximální možnou ztrátu a řadí se v praxi mezi nejpoužívanější a nejspolehlivější 

statistiky. Pro odhad hodnoty Value at Risk existují tři hlavní metody a to metoda 

analytická, metoda historické simulace a metoda simulace Monte Carlo. V této práci byla 

pro účely odhadu Value at Risk aplikována metoda simulace Monte Carlo.  

Cílem diplomové práce bylo odhadnout Value at Risk na hladině významnosti 1 % 

pro měny střední a severní Evropy a následně pomocí vybraných zpětných testů zhodnotit 

správnost modelu. Modelování výnosů bylo uskutečněno využitím modelů normálního 

rozdělení pravděpodobnosti, variance gamma rozdělení pravděpodobnosti a normálního 

inverzního Gaussova rozdělení pravděpodobnosti. Pro odhad vývoje devizových kurzů 

byla aplikována metoda simulace Monte Carlo, kdy každý devizový kurz byl simulován 

pro 100 000 náhodných scénářů prostřednictvím matematického programu Mathematica 9. 

Správnost modelu byla ověřena na základě vybraných zpětných testů a to na 5% hladině 

významnosti. Samotné zpětné testování modelů odhadu měnového rizika na bázi Value at 

Risk bylo provedeno za časový interval sedm let. 

Na základě provedených výpočtů bylo prokázáno, že správnost odhadu Value at 

Risk záleží na výběru rozdělení pravděpodobnosti devizových kurzů a zároveň na délce 

klouzavého průměru. Jako nejméně žádoucí pro modelování výnosů devizových kurzů byl 

model na základě normálního rozdělení pravděpodobnosti, který bere v úvahu jen dva 

parametry, střední hodnotu a směrodatnou odchylku. U tohoto typu rozdělení byl model 

pro většinu vybraných devizových kurzů vyhodnocen jako statisticky nevýznamný na 

hladině významnosti 5 %. Lepších výsledných hodnot bylo dosaženo prostřednictvím 

modelu na bázi variance gamma rozdělení a normálního inverzního Gaussova rozdělení 

pravděpodobnosti. Tyto dva modely umožňují modelovat vyšší momenty 

pravděpodobnostního rozdělení výnosů devizových kurzů, šikmost a špičatost, což přispělo 

k dosažení přesnějšího odhadu Value at Risk. Model na bázi variance gamma rozdělení 
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a normálního inverzního Gaussova rozdělení pravděpodobnosti byl vyhodnocen na 5% 

hladině významnosti jako kvalitní, tj. statisticky významný. 

Nejen typ rozdělení pravděpodobnosti ovlivňuje správnost odhadu Value at Risk. 

Závisí také na délce klouzavých průměrů aplikovaných pro odhad Value at Risk. Model 

v rámci jednotlivých rozdělení dosahoval vhodnějších výsledků v případě intervalů 

kratších délek a to 50, 100 a 250 dní. S největší pravděpodobností tomu tak je, protože 

v případě kratších intervalů model dokáže pružně reagovat na změny volatility. Pro 

klouzavé průměry o délce 500 a 1000 dní se model nejeví jako statisticky významný pro 

odhad hodnoty VaR. 

Na základě výsledných hodnot získaných prostřednictvím zpětného testování bylo 

zjištěno, že k řízení tržního rizika je nezbytné správně stanovit rozdělení pravděpodobnosti 

finančních nástrojů. Model pak riziko odhadne přesněji a finanční instituce tak mohou lépe 

identifikovat, zda je riziko podhodnoceno či nadhodnoceno. Znalost rizika je pro finanční 

instituce jedním z klíčových předpokladů, na jehož základě mohou banky riziko nejen 

snadněji eliminovat, ale také řídit. V diplomové práci bylo zjištěno, že model variance 

gamma rozdělení a normální inverzní Gaussovo rozdělení je v případě devizových kurzů 

pro odhad Value at Risk nejvhodnější.     
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Seznam zkratek 

X     počet výjimek v rámci zpětného testování 

m    délka časové řady pro odhad modelu 

tP    cena aktiva v čase t 

0H   nulová hypotéza 

p    očekávaná pravděpodobnost vzniku výjimky 

ijn    počet pozorování, které byly v čase 1−t  ve stavu i a v čase t  ve stavu j  

x    vektor změn rizikových faktorů 

( )dfinv .,2χ   inverzní distribuční funkce chí-kvadrát rozdělení s df stupni volnosti 

( ).Γ    funkce gamma 

( )xf   funkce hustoty 

tiR ,   diskrétní výnos i -tého aktiva v čase t 

iν   doba mezi výjimkou i  a výjimkou 1−i  

tB   faktor navýšení kapitálového požadavku tržního rizika 

!n   faktoriál přirozeného čísla n  

α   hladina spolehlivosti odhadu hodnoty VaR 

( )iRE  očekávaný výnos aktiva 

ijπ   pravděpodobnost přesunu výjimky ze stavu i  do j  

p~   pravděpodobnost výskytu výjimky 

TV
~

  predikovaná hodnota finančního nástroje 

Π∆
~

  přírůstek hodnoty finančního nástroje 

σ   směrodatná odchylka 

µ   střední hodnota 

INDLR  testovací statistika testu shluku 

CHPLR  testovací statistika Christoffersonova testu 

POFLR  testovací statistika Kupiecova nepodmíněného testu 

MIXLR  testovací statistika Smíšeného Kupiecova testu 

NEZLR  testovací statistika testu nezávislosti výjimek 

Tx   transponovaný vektor 

tS   výchozí cena finančního aktiva 

tV   výchozí hodnota finančního nástroje 

TUFFLR  testovací statistika TUFF testu 

1‒α  hladina významnosti 

apod. a podobně 

C  korelační matice 
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CZK česká koruna 

ČNB Česká národní banka 

DKK dánská koruna 

ERM European Exchange Rate Mechanism 

EU  Evropská unie 

EUR euro  

HUF maďarský forint 

ISO  International Organization for Standardization 

IT   internetová technologie 

LTL litevský litas 

LVL lotyšský lat 

Např. například 

NATO The North Atlantic Treaty Organization 

NIG Normal inverse Gaussian 

NOK norská koruna 

PLN polský zlotý 

POF Proportion Of Failures 

resp. respektive 

S  finanční aktivum 

SEK švédská koruna 

tj.  to jest 

TUFF Time Until First Failure 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaný 

VaR Value at Risk 

VG  Variance gamma 
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