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1. Úvod 

Rok 1999 v souvislosti s vývojem evropské integrace představuje pro „unijní dějiny“ 

zlom – zavedení nové společné evropské měny - euro1. Pro Českou republiku stejně jako 

pro ostatní země světa (vyjma zemí vstupujících do eurozóny) tato situace znamenala vznik 

nového měnového páru. V České republice je tento měnový pár od 1.1.1999 reprezentován 

měnovým kurzem CZK/EUR. Vzhledem k uplynulým třinácti letům je možné vývoj 

měnového kurzu CZK/EUR označit jako vývoj silně klesající. Tento trend poklesu, který byl 

ovšem doprovázen určitými výkyvy, jež nemají jednoznačné vysvětlení, lze označit 

za systematické zhodnocování české měny. Z počáteční úrovně 35,226 CZK/EUR (hodnota 

ke dni 1.1.1999)2 došlo k poklesu až na úroveň 24,600 CZK/EUR (hodnota ke dni 4.4.2012)3. 

Zda bude podobný trend vývoje měnového kurzu CZK/EUR pokračovat i v  následujících 

třinácti letech, je v současné chvíli velkou neznámou. Nicméně i přesto, že není budoucí 

vývoj měnového kurzu (a to nejen měnového kurzu CZK/EUR) jasně predikovatelný, existují 

různé studie, které se touto problematikou zabývají. Jako příklad lze uvést studii Fraita 

a Komárka (1999), kteří upozorňují na souvislost mezi vývojem měnových kurzů a vývojem 

fundamentálních faktorů, a studii Komárkové a Komárka (2008) zmiňující se o sladěnosti 

měnových kurzů s fundamentálními proměnnými ekonomiky. 

Cílem diplomové práce je identifikovat determinanty, jež mohou mít na vývoj 

devizového kurzu CZK/EUR vliv. Tento cíl je doplněn o cíl sekundární, kterým je odhad 

vlivu zvolených determinantů neboli vysvětlujících proměnných. Odhadnutý vliv je následně 

porovnáván s obecně platnou teorií. Na základě zjištěných závěrů by mělo být možné potvrdit 

platnost následující hypotézy: 

                                                 
1 Zda bude možné tento zlom označovat jako zlom umožňující vývoj evropské integrace směrem ke slibné 

budoucnosti, není v souvislosti se současnou krizí eurozóny možné jasně definovat.  
2 Česká národní banka. Vybrané devizové kurzy [online]. 2003-2012 [cit. 2012-04-04]. Dostupné 

z: http://www.cnb.cz/miranda2/m2/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/vybrane.html?mena=

EUR&od=01.01.1999&do=31.12.1999 
3 Česká národní banka. Vybrané devizové kurzy [online]. 2003-2012 [cit. 2012-04-04]. Dostupné 

z: http://www.cnb.cz/miranda2/m2/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/vybrane.html?mena=

EUR&od=01.01.2012&do=31.12.2012 
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„Vysvětlující proměnné HDPMiu ∆∆∆∆ ,3,, 4 mají signifikantní vliv na změnu 

devizového kurzu CZK/EUR.“ 

Do procesu ekonometrického modelování vstupují data z období 2002 – 2011 

dostupná ve statistických databázích České národní banky (2012) a Českého statistického 

úřadu (2012). První sledované období  odpovídá termínu zavedení eura v hotovostním 

peněžním oběhu a poslední sledované období odpovídá dostupnosti dat. Testování je 

provedeno v prostředí softwerového balíku Gretl, popřípadě v programu MS Excel. 

Náplň jednotlivých kapitol postupně přechází z teoretické části do části praktické. 

Teoretické části odpovídá obecná charakteristika měnového trhu, determinace měnového 

kurzu a představení procesu ekonometrického modelování uskutečněného ve čtyřech 

základních fázích – specifikace, kvantifikace, verifikace a následná aplikace. V praktické části 

jsou aplikovány metody regresní a korelační analýzy. Výsledky těchto metod umožňují 

odpovědět na otázku, zda existuje závislost mezi vysvětlovanou proměnnou a zvolenými 

vysvětlujícími proměnnými.  

Jak již z názvu práce vyplývá, pro řešení problematiky analýzy devizového kurzu 

CZK/EUR jsou primárně využity ekonometrické metody, které jsou teoreticky vysvětleny ve 

třetí kapitole a následně jsou převedeny do praxe v závěrečné části diplomové práce. 

Podstatou těchto metod je poznání a matematický popis statistických závislostí mezi 

zvolenými proměnnými. Mezi další metody, které jsou v práci využity lze zařadit metodu 

historickou, jejíž hlavní smysl spočívá v interpretaci historických událostí, nebo metody 

logické, konkrétně se jedná o metody indukce – dedukce a analýza – syntéza. 

 

                                                 
4 u∆ = změna úrokové míry, i∆ = změna míry inflace, 3M∆  = změna růstu peněžní zásoby, HDP∆ = změna 

míry růstu reálného produktu 
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2. Charakteristika měnového trhu a determinace 

měnového kurzu 

Druhou kapitolu této práce tvoří teoretická vymezení měnového trhu a měnového 

kurzu. Součástí podkapitoly věnované problematice měnového trhu je nejen základní členění 

měnového trhu na trh valutový a devizový, ale následně také bližší specifikace a konkretizace 

trhu devizového. Charakteristika devizového trhu je dále doplněna o jeho dílčí členění 

a představení účastníků, kteří na tento trh vstupují. Další podkapitola se věnuje problematice 

měnových kurzů. Jsou zde představeni významní ekonomičtí představitelé, jejich myšlenky 

a názory s danou problematikou související. Neopomenuto není ani členění devizových kurzů 

a představení systémů měnových kurzů.  

2.1 Měnový trh 

Pojem trh (obecně) lze charakterizovat jako prostor, kde se uskutečňuje nákup a prodej 

zboží, služeb, výrobních činitelů či finanční aktiv. Jedná se tedy o místo, kde dochází ke střetu 

a ke vzájemné interakci mezi nabídkou a poptávkou. Výsledkem tohoto oboustranného 

působení je cena a množství daného statku nebo služby, které se stane předmětem nákupu 

nebo prodeje.  

Pojem měna představuje konkrétní druh peněz, které jsou používány jako zákonné 

platidlo  na vymezeném území. Zákonné platidlo - obecně peníze, konkrétněji národní měna, 

představuje „něco“, co je kupující ochoten nabídnout při nákupu statků a zároveň „něco“, 

co je prodávající ochoten akceptovat. 

V případě sloučení dvou výše uvedených pojmů (trh a měna) získáváme nové spojení 

– měnový trh. 

2.1.1 Definice měnového trhu 

Podle Zemánka (2010, str. 137) lze měnový trh zjednodušeně přirovnat k aréně, 

která se podobá římskému Koloseu. Prostor uvnitř Kolosea (plocha, kde se v minulosti 

odehrávaly gladiátorské zápasy) představuje místo, kde probíhá obchod s jednotlivými 

měnami. Ochozy Kolosea jsou rozděleny na tři sektory - zahraniční turisté, mezinárodní 

obchodníci a mezinárodní investoři. Skupinu zahraničních turistů zastupují lidé, jež by rádi 

vyrazili do zahraničí. Nicméně pro svou cestu do ciziny potřebují zahraniční měnu. Z tohoto 

důvodu vyčkávají na chvíli, kdy se v aréně objeví někdo, od koho si budou moci zahraniční 
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měnu zakoupit výměnou za měnu domácí. Mezinárodní obchodníci představují subjekty, 

jež prodávají své zboží a služby na zahraničních trzích. Za prodej těchto statků nebo služeb 

obdrží zahraniční měnu, kterou v aréně vymění za měnu domácí. Peníze v domácí měně 

jsou následně použity nejen k vyplacení mzdy zaměstnancům daného mezinárodního 

obchodníka, ale také k platbě faktur domácích dodavatelů služeb a polotovarů. 

Proto, aby mohli zahraniční turisté a mezinárodní obchodníci získat domácí měnu, 

je nezbytné, aby se v aréně objevili mezinárodní investoři (přímí investoři5 a portfolioví 

investoři6). Poměr, který následně vzniká mezi jednotlivými měnami, představuje měnový 

kurz. 

Dle Taušera (2007, str. 8) je měnový trh považován za místo, kde prostřednictvím 

vzájemné interakce nabídky a poptávky dochází k utváření tržního měnového kurzu. 

V nejširším slova smyslu lze uvést, že měnový trh zahrnuje všechny měny, se kterými 

je na světových trzích obchodováno.  

Dnes je měnový trh považován za největší mezinárodní finanční trh na světě7 

(Durčáková a Mandel, 2010. str. 52). V současné době se tento trh dostává na rovnovážnou 

pozici k podílovým fondům či akciím a to především z toho důvodu, že se na něm denně 

uskuteční obchody v řádu několik stovek miliard dolarů. 

2.1.2 Valutový trh 

Trh valut je charakteristický obchodováním s hotovostními penězi v podobě bankovek 

a mincí. Dochází zde k hotovostní směně národní měny za měnu zahraniční, například 

v souvislosti s turistikou. Naproti tomu na trhu deviz je se zahraničními měnami obchodováno 

v bezhotovostní podobě (převážně se jedná o zápisy na bankovních účtech, elektronické 

zápisy na obrazovkách terminálů, ale také může mít formu směnek nebo šeků). 

Obecně platí, že valuty jsou „dražší“ než devizy, a to nejen z toho důvodu, 

že obchodování s hotovostními penězi je spojeno s relativně vysokými jednotkovými náklady 

                                                 
5 Přímí investoři poptávají zahraniční měnu za účelem realizace investic do podnikání v cizích zemích (zakládání 

a nákup firem). 
6 Portfolioví investoři poptávají zahraniční měnu za účelem realizace investic do zahraničních akcií, 

zahraničních dluhopisů a k ukládání peněz na účty v zahraničních měnách (u zahraničních bank). 
7 Finanční trh - prostor, kde se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu; umožňuje subjektům 

s finančním deficitem (podniky, vlády, místní úřady, mezinárodní organizace) zajistit přístup k hotovosti 

za účelem financování svých aktivit; ukazatel prosperity a neúspěchu hospodářského vývoje; neoddělitelná 

součást tržního systému, která umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. 
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(obchodní, manipulační či náklady z ušlé příležitosti v podobě ušlých úroků), ale také s riziky 

(krádeže, padělky). Kurz valut (valutový kurz) má širší kurzové rozpětí (tzv. spread) 

mezi nákupním a prodejním kurzem ve srovnání s kurzem deviz (Durčáková a Mandel, 2010, 

str. 43-44). 

2.1.3 Devizový trh 

Podle Veselé (2011, str. 31) je možné devizový trh popsat jako místo, kde dochází 

ke střetu poptávky po peněžních instrumentech8 denominovaných v jedné národní měně 

s nabídkou peněžních instrumentů denominovaných v jiné národní měně. Z tohoto 

vzájemného vztahu vyplývá, že na devizovém trhu dochází k přeměně jedné měny do druhé. 

Vstup ekonomických subjektů na devizový trh je cílený – získání prostředků nezbytných 

k zabezpečení mezinárodních plateb, které souvisí nejen se zahraniční směnou, ale také 

s pohybem kapitálu či zajištění se proti kurzovým rizikům a dosažení případného zisku 

z kurzových rozdílů. 

Dále Komárková a Komárek (2008, str. 23) popisují devizový trh jako trh, kde dochází 

ke vzájemné směně měn pocházejících z různých zemí.  Dle těchto autorů není devizový trh 

geograficky lokalizován do jednoho místa. Neexistuje ani organizovaná devizová burza jako 

instituce, kde by docházelo ke vzájemným střetům a obchodům s devizy ve formě spotových 

kontraktů mezi nabízejícími a kupujícími. 

Podle Laciny (2001, str. 83) lze za charakteristický znak devizového trhu považovat 

intenzivní integrační procesy mezi dříve ekonomicky oddělenými národními devizovými trhy. 

Předpoklady dynamického růstu obratu na globálním devizovém trhu jsou vytvářeny 

prostřednictvím mezinárodní integrace. Díky teritoriálnímu rozmístění jednotlivých 

devizových trhů (hlavní devizové trhy jsou umístěny v Londýně, New Yorku, San Franciscu, 

Tokiu, Hong Kongu, Singapuru, Paříži, Curychu či Frankfurtu) je možné uskutečňovat 

devizové obchody nepřetržitě 24 hodin denně. 

Jankovská a Sponer (1999, str. 100) uvádí, že hlavní příčina vzniku devizového trhu 

je spojena nejen s rozvojem mezinárodního obchodu, ale také s pohybem kapitálu, s rozvojem 

mezinárodní spolupráce či s výměnou peněžních jednotek jedné země za peněžní jednotky 

jiné země (rozpis jednotlivých příčin viz. níže). 

 

                                                 
8 Peněžní instrumenty představují likvidní bezhotovostní pohledávky v cizí měně s různou dobou splatnosti. 
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Rozvoj mezinárodního obchodu  

Situace, kdy dochází k rozvoji výroby zboží a služeb při současném zaostávání domácí 

poptávky, způsobuje počáteční přetlak na straně nabídky v dané ekonomice a následný vývoz 

vyprodukovaných zboží a služeb. Z tohoto důvodu získává konkurence mezi výrobci 

uvnitř ekonomiky mezinárodní rozměr. Vývoz dokonalejších výrobků vyprodukovaných 

v jedné zemi může mít za následek růst produkce srovnatelného zboží v jiné zemi, která může 

dále úspěšně exportovat jiný druh výrobku a potlačit tak produkci srovnatelného výrobku 

první země. Tyto provázané procesy mají za následek vznik mezinárodní dělby práce 

a mezinárodní specializace. 

 

Pohyb kapitálu 

Rozdíly, které existují ve výnosnosti reálných a finančních aktiv v různých zemích, 

přivádí podnikatele jedné země k realizaci investic v jiné zemi, ve které je výnosnost investic 

vyšší. Přelévání kapitálu mezi jednotlivými zeměmi tak vede k vyrovnání výnosnosti aktiv 

v jednotlivých zemích.  

 

Rozvoj mezinárodní spolupráce 

V důsledku rozvoje mezinárodní spolupráce dochází k rozvoji transferových plateb, 

výplat důchodů mezi jednotlivými zeměmi a k mezinárodnímu pohybu pracovní síly. Existuje 

také vztah mezi rozvojem mezinárodních vztahů a rozvojem hospodářské pomoci a pomoci 

v kulturní, vědecké a jiné oblasti.  

 

Výměna peněžních jednotek jedné země za peněžní jednotky jiné země 

Požadavek výměny peněžních jednotek jedné země za peněžní jednotky jiné země 

je spojen s pohybem zboží, investic, důchodů a transferů ze země do země.  

 

V teorii je možné se setkat s několika základními kritérii, na základě kterých 

lze na trh, kde se obchoduje s cizími měnami, pohlížet (Durčáková a Mandel, 2010, str. 43): 

• z hlediska charakteru obchodování s devizami – trh burzovní a trh neburzovní, 

• z hlediska subjektů, které na trh devizový vstupují a účastní se obchodování 

s devizami – trh mezibankovní a trh klientský, 
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• z hlediska techniky provádění devizových operací – trh spotový (promptní), trh 

termínový (dále členěný na trh forwardový, opční a trh s futures) a trh 

swapový. 

 

Obrázek č. 2.1: Devizový trh a jeho klasifikace 

 

Zdroj: Durčáková a Mandel (2010, str. 44), vlastní zpracování 

 

Devizový trh burzovní a neburzovní (OTC) 

Členění devizového trhu na trh burzovní a neburzovní je založeno na charakteru 

obchodování s devizami. V současném období je využíván převážně trh „neburzovní“- 

tzv. „over the counter market (OTC)“. Tento typ trhu funguje na základě spojení telefonního, 

teletextového či počítačového propojení mezi dealery jednotlivých trhů. Dnes je devizový trh 

považován za nejvíce „globalizovanou“ formu mezinárodního trhu. Významným faktorem 

procesu globalizace je nejen rozvoj moderních technologií umožňující systémově i technicky 

dokonalé propojení jednotlivých trhů prostřednictvím počítačové a terminálové sítě, ale také 

rozvoj vnější směnitelnosti. Dle Mezinárodního měnového fondu (popisuje Durčáková 

a Mandel, 2010, str. 46) je nezbytným předpokladem směnitelnosti pohyb měn v rámci 

běžného účtu platební bilance. Níže uvedený diagram charakterizuje pohled na směnitelnost 

nejen s ohledem na charakter plateb, ale také z hlediska subjektu, který má přístup 

na devizový trh (směnitelnost vnitřní – s měnou se obchoduje pouze na domácím – vnitřním 

klasifikace devizového trhu 

podle charakteru 
obchodování 

podle subjektů podle techniky operací 

neburzovní (OTC) 

burzovní 

velkoobchodní 
(mezibankovní) 

maloobchodní (klientský) 

spotový 

termínový 

swapový 

forward 

futures 

opce 
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devizovém trhu, na který mají zahraniční subjekty omezený nebo žádný přístup; směnitelnost 

vnější – Dohoda o mezinárodním měnovém fondu (popisuje Taušer, 2007, str. 22) požaduje 

směnitelnost měn členských zemí Mezinárodního měnového fondu minimálně pro transakce 

na běžném účtu platební bilance). 

 

Obrázek č. 2.2: Charakter směnitelnosti měny 

 

Zdroj: Durčáková a Mandel (2010, str. 46), vlastní zpracování 

 

Devizový trh velkoobchodní a maloobchodní 

V případě členění devizového trhu na trh velkoobchodní a maloobchodní, je devizový 

trh posuzován s ohledem na subjekty, které na devizový trh vstupují a účastní se obchodování 

s devizami.  

Pro velkoobchodní devizový trh je typický vztah banka – banka, přičemž základní 

struktura je tvořena dealery, centrální bankou a brokery. Páteř velkoobchodního devizového 

trhu představují obchodní banky neboli dealeři (Jankovská a Sponer, 1999, str. 107)9, kteří 

vystupují při přímém obchodování. Hlavním úkolem dealerů obchodních bank je nakupovat 

a prodávat devizy na účet své banky. Při obchodování mohou dosáhnout zisku, který vznikne 

rozdílem mezi kurzem nákupu a prodeje deviz, při přeměně jedné měny do druhé. 

Na velkoobchodním trhu se může dealer obchodní banky dostat do pozice tzv. market makerů 

určujících a vytvářejících cenu deviz (devizový kurz). Podstatou tohoto postavení 

                                                 
9 Dealeři obchodních bank – obchodují na svůj účet (resp. na účet obchodních bank), obchody uzavírají přímo 

nebo prostřednictvím brokerů. 

směnitelnost 

z hlediska objektu plateb z hlediska subjektu plateb 

pro běžné platby 

pro kapitálové platby 

pro běžné a kapitálové platby 

pro rezidenty (směnitelnost vnitřní) 

pro nerezidenty (směnitelnost vnější) 

pro rezidenty a nerezidenty 
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je nepřetržitý nákup a současně také prodej deviz, které mají v mezinárodních platebních 

transakcích rozhodující význam.  

Mezi další důležité subjekty devizového trhu lze zařadit centrální banky (Durčáková 

a Mandel, 2010, str. 47)10, zprostředkovatelské instituce neboli brokery (Jankovská a Sponer, 

1999, str. 107)11 a ostatní finanční a nefinanční instituce. Dealeři využívají služeb brokerů 

především z důvodu většího množství kontaktů (brokeři jsou v kontaktu s větším množstvím 

dealerů než dealeři sami mezi sebou), snadnější, rychlejší a „levnější“ možnosti získat 

informace o kótovaných kurzech jednotlivých dealerů, anonymity obchodu až do skončení 

transakce či z důvodu nedostatku informací a zkušeností potřebných k obchodování. Pokud by 

dealeři obchodovali sami mezi sebou, mohla by nastat situace, že by odhadli své záměry 

(obchodní trendy) a využili této skutečnosti při kotaci kurzů. Z tohoto důvodu jsou služby 

brokerů využívány i centrálními bankami (utajení záměrů svých devizových intervencí). 

Maloobchodní devizový trh je charakteristický vztahem obchodní banka – klient 

(výrobní podniky, pojišťovny, investiční fondy, menší banka). V rámci maloobchodního trhu 

poskytují obchodní banky služby jak exportujícím podnikům (směna devizových aktiv do 

národní měny), tak i importujícím podnikům (směna národní měny do potřebného aktiva 

vyjádřeného v cizí měně).  

 

Devizový trh spotový, termínový a swapový 

V situaci, kdy je při provádění devizových operací přihlíženo k technice provádění 

(směny deviz), lze trh devizový rozdělit na spotový, termínový a swapový. 

Pro spotový trh jsou charakteristické spotové obchody, které jsou spojeny 

s předpokladem plnění ze strany banky do dvou po sobě následujících obchodních dnů. 

Spotovým obchodům odpovídá dohodnutý spotový kurz. 

Termínové obchody jsou uskutečňovány na termínovém trhu. Jedná se obchody, 

v rámci kterých se nakupují nebo prodávají devizy k budoucímu sjednanému termínu 

na základě předem dohodnutého termínového kurzu. Termínové obchody mohou mít podobu 

                                                 
10 Dealeři centrálních bank -  nakupují nebo prodávají zahraniční měny za účelem stabilizace kurzu domácí měny 

nebo za účelem zabezpečení takového vývoje kurzu domácí měny, který odpovídá splnění přijatých úkolů 

v měnové politice. 
11 Brokeři (makléři) – zprostředkovávají operace mezi jednotlivými dealery, neobchodují na vlastní účet, 

za brokerský poplatek (pevné procento z realizovaného obchodu v závislosti na druhu obchodované měny) 

propojují jednotlivé dealery. 
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tzv. forward, futures nebo opcí. Forwadry jsou obchody, které jsou realizovány 

pouze na trzích OTC. Jedná se obchody, které jsou „šité na míru“, doprovázené zvyklostními 

omezeními (minimální či maximální obchodovaná částka) – klient má možnost si nakoupit 

nebo prodat na devizovém trhu devizy v libovolném množství a k libovolnému budoucímu 

termínu podle termínového forwardového kurzu. Pro termínové obchody charakteru opcí 

je typické jak jejich uskutečnění na trzích burzovních, tak i na trzích OTC. Podstata tohoto 

obchodu spočívá v tom, že si držitel opce (holder) kupuje pouze právo devizu koupit či prodat 

v budoucím termínu podle předem dohodnutého kurzu. Přičemž držitel opce může, 

ale také nemusí daného práva využít. S posledním typem obchodu – futures, je spojeno 

výhradně burzovní obchodování doprovázené standardizací obchodovaných částek 

a standardizací času. Tento typ obchodu je výhodný vzhledem k nízkým nákladům 

na provedení operace (malý brokerský poplatek) a množností okamžitého vypořádání zisku 

či ztráty po uzavření protioperace u clearingové ústředny na burze.  

V případě kombinace spotových a termínových obchodů vznikají obchody swapové. 

Tyto obchody umožňují například koupit danou devizu dle spotového kurzu a současně 

uzavřít dohodu o jejím zpětném prodeji k budoucímu termínu na základě forwardového kurzu, 

který je znám v okamžiku uzavření obchodu.  

 

Mezi hlavní účastníky devizového trhu lze zařadit firmy (exportní a importní 

podniky), finanční instituce nebankovního charakteru, obchodní a centrální banky.  

 

Firmy a finanční instituce nebankovního charakteru (např. penzijní fondy, pojišťovny, 

aj.) 

Hlavní důvody vstupu těchto subjektů na devizový trh jsou následující (Jankovská 

a Sponer, 1999, str. 108): 

• nákup a prodej zahraničních měn pro potřeby zajištění plateb souvisejících 

se zahraničním obchodem a zahraničními investicemi; 

• zajištění devizových pohledávek a závazků proti kurzovému a úrokovému 

riziku; 

• hledání optimální měnové struktury svých devizových účtů. 

 

Pro zajištění svých operací využijí firmy a finanční instituce nebankovního charakteru 

ve většině případů služeb, které poskytují obchodní banky. Chování těchto účastníků 
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devizového trhu spočívá v zajištění svých devizových pohledávek a závazků proti pohybu 

devizových kurzů. Jistotu, kterou exportní a importní podniky vyhledávají, nutí tyto subjekty 

hledat nerizikové uzavřené devizové pozice (Jankovská a Sponer, 1999, str. 108)12. 

 

Obchodní banky 

Činnost obchodních bank je charakteristická neustálou snahou o dosažení ziskovosti, 

jistoty a likvidity. Nicméně úsilí o dosažení jednoho cíle je ve většině případů v rozporu 

s dosažením cíle dalšího. Hlavní činnost obchodních bank lze spatřit v následujících 

aktivitách (Jankovská a Sponer, 1999, str. 108): 

• poskytování služeb svým klientům; 

• provádění různých typů devizových operací s cílem dosažení zisku 

z kurzových a úrokových rozdílů - devizová arbitráž a spekulace (Jankovská 

a Sponer, 1999, str. 109 a 118; Lacina, 2001, str. 84)13; 

• hledání optimální struktury svých devizových aktiv a pasiv z hlediska 

ziskovosti, jistoty a likvidity. 

 

Centrální banka 

Vstup centrální banky na devizový trh je cílený – udržení devizového kurzu domácí 

měny na úrovni, jež je v souladu s cíli kurzové politiky.  

2.2 Determinace měnového kurzu 

Měnový kurz (směnný poměr dvou měn) představuje prvek, který s sebou přinesl 

mezinárodní obchod – cena cizí měny je vyjádřena v jednotkách měny jiné. Měnový kurz 

lze z kvantitativního hlediska vyjádřit jako poměr, v jakém jsou měny jednotlivých zemí 

navzájem směňovány. Z kvalitativního hlediska jde o hledání faktorů určujících rovnovážnou 

                                                 
12 Devizová pozice podniku – určitý vztah devizových aktiv a pasiv podniku, přičemž určujícími 

charakteristikami jsou kvalitativní, měnová, úroková a časová struktura. 
13 Devizová arbitráž – obchod nebo posloupnost obchodů využívajících kurzové rozdíly, nákup cizí měny 

na jednom trhu a její následný prodej na jiném trhu za účelem dosažení zisku z cenových rozdílů na obou trzích, 

velikost zisku je možné stanovit před realizací obchodu. Spekulace – nákup nebo prodej cizí měny v závislosti 

na očekávaném budoucím vývoji devizového kurzu. 
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úroveň kurzu v daných měnových, ekonomických, etických, sociálních či politických 

podmínkách. 

2.2.1 Definice a faktory měnového kurzu 

Lacina (2001, str. 80) ilustruje termín měnový kurz, resp. směnný kurz 

jako kvantitativní poměr vzájemné směny dvou národních měn. Toto tvrzení platí jak pro 

devizy, tak i pro valuty.  

Taušer (2007, str. 7) dále uvádí, že měnový kurz lze definovat jako numerickou 

proměnnou, která vyjadřuje kvantitativní vztah dvou měn, které tvoří tzv. měnový pár 

(Kalínská, 2010, str. 78)14.  

Bednařík (2009, str. 5) popisuje měnové kurzy v případě volně obchodovatelných, 

konvertibilních měn jako ceny, za něž je na měnových trzích obchodováno a jež jsou těmito 

trhy determinovány. 

Obecně lze uvést, že měnový kurz je ovlivňován vývojem nabídky a poptávky. 

Nicméně vyvstává zde otázka, co konkrétně ovlivňuje nabídku určité měny a poptávku po ní. 

Brčák a Sekera (2010, str. 242) udávají tyto základní faktory:  

• vývoj mezinárodního obchodu, rovnováha či nerovnováha platební bilance; 

• tempo růstu domácího produktu a národního důchodu; 

• stav a vývoj inflace; 

• výše a vývoj úrokových sazeb a s tím spojený úrokový diferenciál. 

 

Brčák a Sekera (2010, str. 242-243) dále uvádějí možné politické aspekty či další 

faktory důležité především pro finanční analytiky, které mají vliv na vývoj měnových kurzů: 

• stabilní či nestabilní politické klima (např. možný pád vlády apod.); 

• nebezpečí různých konfliktů; 

• chování vlád nebo centrálních bank (jedná se např. o politická opatření vlád, 

případné intervence centrální banky apod.); 

• prohlášení jednotlivých politiků. 

• index aktivity ve službách; 

• vývoj nezaměstnanosti; 

                                                 
14 Pro každý měnový pár existuje separátní měnový trh (je tedy nezbytné odlišit měnový trh párů CZK/EUR, 

CZK/USD či USD/EUR). 
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• informace o vývoji zahraničního obchodu; 

• informace o vývoji tržeb a průměrných mezd; 

• informace o vývoji vybraných ukazatelů hospodaření atd. 

Jurečka a Jánošíková (2004, str. 253-256) člení faktory ovlivňující měnový kurz 

na faktory působící v krátkém období a faktory působící v dlouhém období. Do kategorie 

faktorů ovlivňujících měnový kurz v krátkém období lze zařadit: 

• změnu úrokových sazeb (úrokový diferenciál); 

• změnu míry inflace; 

• změnu růstu peněžní zásoby; 

• změnu míry růstu reálného důchodu; 

• očekávání budoucího vývoje měnových kurzů. 

 

Rozdílný ekonomický vývoj země je považován za hlavní faktor, který ovlivňuje 

měnový kurz v dlouhém období, zpravidla se jedná o období 10-20 let (vysvětlení blíže 

viz podpodkapitola 2.2.2 Parita kupní síly). 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že kurz není ovlivňován pouze současnou ekonomickou 

a politickou situací, ale důležitou roli zde sehrává také očekávání budoucího vývoje 

nebo případné spekulace jednotlivých účastníků devizového trhu.  

2.2.2 Parita kupní síly 

Za jeden z nejstarších a nejjednodušších přístupů k determinaci devizového kurzu 

je považována teorie parity kupní síly (vznik této teorie je spojen s obdobím, kdy rozhodující 

podíl mezinárodních plateb připadal na mezinárodní směnu zboží), jejíž počátky jsou spojeny 

s prvotním vznikem kvantitativní teorie peněz (Kalínská, 2010, str. 79)15.  

Principy fungování kvantitativní teorie peněz názorně a zřetelně zformuloval 

již v 18.století David Hume ve své eseji O penězích  (Kalínská, 2007, str. 8) – „růst množství 

peněz v ekonomice v důsledku aktivní obchodní bilance povede zároveň k růstu cen, 

a tedy i ke zhoršení cenové konkurenceschopnosti domácích podnikatelů. Výsledkem bude 

snižování salda obchodní bilance.“ Není tedy možné, aby země vykazovala dlouhodobě 

přebytek či schodek obchodní bilance. Problematikou kvantitativní teorie peněz se dále 

                                                 
15 Kvantitativní teorie peněz - vztah měnového kurzu a cenových hladin jednotlivých zemí. 
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zabývá Žamberský a Taušer (2003, str. 11), Taušer (2007, str. 127) nebo Neumann, 

Žamberský a Jiránková (2010, str. 16-17). 

Mandel a Tomšík (2008, str. 182) potvrzují, že teorie parity kupní síly je považována 

za jednu z nejstarších teorií měnového kurzu, jež vysvětluje, resp. snaží se vysvětlit pohyb 

měnového kurzu v dlouhém období.  

 

Teorie absolutních výhod 

Adam Smith je nejen zakladatelem klasické ekonomické teorie, ale také autorem 

formulace principu absolutních výhod. Tato teorie uvádí, že země by se měla specializovat 

na výrobu těch výrobků, které je schopna vyrábět levněji (s použitím menšího množství 

práce) než země ostatní. Následně bude daná země vyrobené zboží vyvážet do těch zemí, 

kde je jejich výroba dražší. Stejný princip funguje i v případě dovozu zboží – daná země bude 

vyrobené zboží dovážet v případě, že jsou ostatní země schopny toto zboží vyrobit levněji. 

Smith (2001, str. 16) uvádí, že lidé většinu vzájemných úsluh, jež právě potřebují, získávají 

mezi sebou navzájem, tedy jeden od druhého dohodou, výměnou či koupí. Smith uvádí 

názorný příklad, kdy v některém pastýřském nebo loveckém kmenu vyrábí určitý člověk luky 

a šípy s větší rychlostí a dovedností než kdokoli jiný z daného kmene. Často pak bude 

dotyčný člověk vyměňovat své luky a šípy za jiné produkty, například dobytek nebo zvěřinu. 

V konečném důsledku člověk (výrobce luků a šípů) zjistí, že může tímto způsobem 

„obchodu“ získat dobytku a zvěřiny více, než kdyby se vydal na lov sám. Přičemž je zřejmé, 

že tento princip obchodu je uplatňován nejen mezi obchodníky v rámci jedné ekonomiky 

(jedné země), ale stejný postup je uplatňován mezi ekonomikami navzájem.  

 

Teorie komparativních výhod 

Za autora teorie komparativních výhod, jež dokazuje výhodnost mezinárodního 

obchodu i v situaci, kdy daná země nemá žádnou absolutní výhodu, je považován David 

Ricardo. Tato teorie uvádí, že pro danou zemi je výhodné se zapojit do mezinárodní dělby 

práce i v případě, kdy tato země je schopna vyrábět všechny výrobky levněji. Ricardo (1956, 

str. 102) vysvětluje teorii komparativních výhod na příkladu výroby vína v Portugalsku, 

ke kterému je potřeba práce pouze 80 osob po dobu jednoho roku. Naproti tomu na výrobu 

sukna je v Portugalsku potřeba 90 lidí na tutéž dobu. Proto bude pro Portugalsko výhodnější 

pěstovat a vyvážet víno a směňovat jej za sukno. I přestože by Portugalsko mohlo sukno 

vyrobit prací, na které by se podílelo 90 lidí, bude jej dovážet z takové země, kde jeho výroba 



17 

 

vyžaduje práci 100 lidí. Pro Portugalsko bude výhodnější, když bude kapitál využívat 

k výrobě vína, za které následně obdrží z jiné země více sukna, než kdyby jej samo vyrobilo 

a tím část kapitálu převedlo z pěstování vína na výrobu sukna. 

 

Samotné spojení „parita kupní síly“ poprvé zformuloval Gustav Cassel v roce 

1918 (Žamberský a Taušer, 2003, str. 9) – „Všeobecná inflace, ke které došlo během války, 

sice snížila kupní sílu ve všech zemích, ale nestejnou měrou, a měli bychom tedy očekávat, 

že měnové kurzy se odchýlí od jejich staré parity proporcionálně k inflaci v každé zemi. 

Reálná parita mezi dvěma zeměmi je reprezentována poměrem mezi kupní silou peněz v jedné 

a druhé zemi. Navrhuji nazývat tuto paritu „parita kupní síly“. Pokud existuje volný pohyb 

zboží a srovnávací obchod mezi dvěma zeměmi, promptní měnový kurz se nemůže příliš lišit 

od této parity kupní síly.“  

Teorie parity kupní síly se snaží vysvětlit hodnoty měnových kurzů srovnáváním 

cenových hladin. Základ vytváří myšlenka neměnných cen v různých zemích 

(z dlouhodobého hlediska), pokud se nejedná o uzavřené ekonomiky. Cílem teorie 

není vysvětlení krátkodobých výkyvů měnových kurzů, ale vysvětlení dlouhodobých trendů. 

Zjednodušující předpoklady této teorie (nemusí vždy přesně odrážet realitu) jsou následující 

(Žamberský a Taušer, 2003, str. 10): 

• volný obchod mezi zeměmi; 

• nulové dopravní náklady; 

• nulové náklady při získávání informací; 

• nulové časové náklady. 

 

Podstata teorie parity kupní síly vychází ze zákona jediné ceny (One Price Law, OPL) 

a z existence tzv. zbožových arbitráží (Kalínská, 2007, str. 30)16. Podle tohoto zákona 

by po přepočtu nominálním měnovým kurzem (přepočet na společnou měnu) mělo být 

obchodováno se stejným zbožím v různých zemích za stejnou cenu (při neexistenci 

transakčních nákladů a za podmínek dokonalé konkurence).  

Matematicky lze vztah znázornit následovně: 

 

i
FFD

i
D PEP ⋅= / ,        (2.1) 

                                                 
16 Zbožová arbitráž – nákup daného zboží v relativně levnější zemi a okamžitý prodej v relativně dražší zemi. 
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kde: 

i
DP  domácí cena i-tého zboží, 

i
FP  zahraniční cena i-tého zboží, 

FDE /  nominální měnový kurz zapsaný v přímé kotaci. 

 

Po úpravě musí nominální měnový kurz zapsaný v přímé kotaci (vysvětlení přímé 

kotace viz. 2.2.4 Členění měnových kurzů a způsob jejich zápisu) odpovídat podílu domácí 

a zahraniční měny: 

 

i
F

i
D

FD
P

P
E =/ .         (2.2) 

 

Prakticky lze zákon jediné ceny znázornit následovně – určitý výrobek je v České 

republice prodáván na 200 Kč. Identický výrobek lze v Německu zakoupit za 10 eur - měnový 

kurz by měl odpovídat poměru těchto dvou měn: 

 

20
10

200
/ ==EURCZKE .       (2.3) 

 

Pokud by na trhu nastala situace, že by hodnota měnového kurzu byla nižší 

(např. 10 CZK/EUR), daný výrobek by bylo možné zakoupit na německém trhu levněji 

než v České republice. Tento stav by vedl k přesunu domácí poptávky do Německa. 

Tato zvýšená poptávka by v Německu směřovala ke zvyšující se německé ceně 

tohoto výrobku a v České republice zase ke snižující se české ceně tohoto výrobku.  

 

Absolutní verze parity kupní síly 

V případě zobecnění zákona jediné ceny vzniká absolutní verze parity kupní síly, 

jejíž vysvětlení je následující (Žamberský a Taušer, 2003, str. 13) – „měnový kurz dvou měn 

by měl být na takové úrovni, aby vnitřní kupní síla obou měn byla shodná s jejich vnější kupní 

silou (tzn. nominální měnový kurz je roven poměru agregátní cenové úrovně a zahraniční 

agregátní cenové úrovně).“ Tato verze parity kupní síly již nepracuje pouze s jedním jediným 

výrobkem nebo službou, nýbrž porovnává cenové hladiny (vážený průměr cen zboží a služeb 

vytvářející tzv. spotřební koš) dvou zemí.  
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Matematický zápis absolutní verze parity kupní síly lze znázornit následovně: 

 

F

D
FD P

P
E =/ ,         (2.4) 

 

kde: 

DP  domácí agregátní cenová úroveň, 

FP  zahraniční agregátní cenová úroveň, 

FDE /  nominální kurz domácí a zahraniční měny zapsaný v přímé kotaci. 

 

V praxi je možné domácí a zahraniční cenové hladiny znázornit cenami domácího 

a zahraničního spotřebního koše. Výhodu v tomto případě představuje poměrně snadná 

dostupnost příslušných statistických dat. Naproti tomu hlavní nevýhody spočívají v různém 

složení spotřebních košů v jednotlivých zemích. Spotřební koše nejsou stejné z důvodu 

různých preferencí mezi spotřebiteli či z důvodu různých metodických nesrovnalostí při sběru 

a zpracování příslušných dat.  

 

Problematiku absolutní verze parity kupní síly blíže popisuje Mandel a Tomšík (2008, 

str. 183), Taušer (2007, str. 131), Lacina (2001, str. 102), Jankovská a Sponer (1999, str. 48). 

 

Relativní verze parity kupní síly 

Zatímco absolutní verze parity kupní síly uvádí, jaký by měl být měnový kurz 

k určitému datu ve vztahu k relativní úrovni cenových hladin, relativní verze parity kupní síly 

uvádí, jaká by za určité časové období měla být změna měnového kurzu ve vztahu k relativní 

změně cenových hladin obou zemí. Definice relativní verze parity kupní síly tedy říká 

(Žamberský a Taušer, 2003, str. 17), „jak by se měl změnit měnový kurz za určité období, 

aby relativní odchylka měnového kurzu od kurzu podle parity kupní síly zůstala zachována.“ 

Matematický zápis relativní verze parity kupní síly lze znázornit následovně: 

 

)1(

)1(

1 D

F

t

t

E

E

π

π

+

+
=

−

,        (2.5) 
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kde: 

tE  nominální kurz na konci sledovaného období, 

1−tE  nominální kurz v základním (výchozím) období, 

Dπ  domácí míra inflace v období t-1 až t, 

Fπ  zahraniční míra inflace v období t-1 až t. 

 

Po úpravě výše uvedeného vztahu (2.5) lze získat vztah následující: 

 

)(
)1(

)(

1

1
FD

F

FD

t

tt

E

EE
ππ

π

ππ
−≈

+

−
=

−

−

− .      (2.6) 

 

Problematice relativní verze parity kupní síly se blíže věnuje Mandel a Tomšík 

(2008, str. 184), Taušer (2007, str. 134), Lacina (2001, str. 102-103), Jankovská a Sponer 

(1999, str. 48-19). 

2.2.3 Určení měnového kurzu 

Při analýze měnového kurzu, je potřeba si uvědomit, že obě zúčastněné ekonomiky 

chápou devizový kurz odlišně – nákup jedné měny je zároveň prodejem měny druhé. Model, 

který je ilustrován níže, znázorňuje poptávku po euru, která je zároveň nabídkou české koruny 

a poptávku po české koruně, která je zároveň nabídkou eura. 
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Obrázek č. 2.3: Determinace rovnovážného kurzu 

          

Zdroj: Jurečka a Jánošíková (2004, str. 252), vlastní zpracování 

 

Výše uvedené grafické schéma znázorňuje trh eura a jeho zrcadlový obraz trh české 

koruny. Horizontální osa ilustruje množství dané měny, zatímco osa vertikální její devizový 

kurz.  

Poptávka po euru (DEUR) má klesající tvar, který vysvětluje následující situaci: 

když bude korunová cena eura růst (více CZK/1EUR), české subjekty budou 

poptávat méně eura a naopak. Důvod chování českých subjektů spočívá v tom, že když bude 

euro dražší, budou tyto subjekty poptávat a tedy i kupovat na daném trhu menší množství 

zahraničního zboží, služeb nebo aktiv, neboť k tomu, aby si mohli zakoupit dané množství 

eura, budou potřebovat více českých korun. Křivka nabídky eura (SEUR) má naopak tvar 

rostoucí – jestliže korunová cena eura roste, je snaha českým subjektům nabídnout co nejvíce 

eura a naopak. V případě, že kurz eura bude dosahovat relativně vysoké hodnoty, vyvolá 

tento stav u zemí EU zvýšenou tendenci nakupovat české zboží, které bude pro evropské 

subjekty zbožím levnějším. 

Hodnota měnového kurzu pak bude ovlivněna vývojem poptávky a nabídky 

dané měny na měnovém trhu, resp. faktory, které mají na nabídku a poptávku vliv. 
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2.2.4 Členění měnových kurzů a způsob zápisu 

Jak již bylo dříve uvedeno, měnový kurz lze definovat jako poměr, ve kterém 

jsou vzájemně směňovány národní či nadnárodní měny. V praxi lze každý měnový kurz 

zaznamenat dvojím způsobem – měnový kurz v tzv. přímé a nepřímé kotaci (vysvětlení 

viz nominální měnový kurz).  

Při identifikaci měnových kurzů lze vycházet ze členění na nominální a reálný kurz, 

bilaterální a efektivní měnový kurz, promptní a termínový měnový kurz. 

 

Nominální měnový kurz 

Nominální měnový kurz (E) stejně jako ostatní nominální veličiny je možné sledovat 

v běžných cenách. Jedná se o kurz, který znázorňuje kolik jednotek domácí měny je potřeba 

vynaložit na to, abychom obdrželi jednu jednotku měny zahraniční. Přímá kotace je způsob 

zápisu, který je u nominálního měnového kurzu využíván – první pozice u kurzu představuje 

číselné vyjádření domácí měny a pozice druhá vyjadřuje měnu zahraniční. Opačným zápisem 

je kotace nepřímá, tzn. kolik jednotek zahraniční měny je potřeba zaplatit za nákup 

jedné jednotky měny domácí.  

Praktický příklad lze znázornit například na kurzu eura - hodnota 24,35 CZK/EUR 

znázorňuje situaci, kdy je potřeba zaplatit 24,35 Kč za jedno euro. Zápis přímého kótování 

je určitým způsobem specifický – růst nominálního kurzu (např. z hodnoty 24,35 CZK/EUR 

na hodnotu 25,20 CZK/EUR) představuje znehodnocení (oslabení, depreciaci) hodnoty 

domácí měny a zhodnocení (posílení, apretaci) hodnoty zahraniční měny.  

Zápis nominálního měnového kurzu:  

 

F

D
FD P

P
E =/ ,         (2.7) 

 

kde: 

DP  domácí cenová hladina v zahraniční měně, 

FP  zahraniční cenová hladina v domácí měně, 

FDE /  nominální měnový kurz zapsaný v přímé kotaci. 
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Reálný měnový kurz 

Reálný měnový kurz (R) je ve srovnání s nominálním měnovým kurzem vyjadřován 

v cenách stálých. Tento kurz znázorňuje poměr, v jakém se směňují statky jedné země 

za statky země jiné, tzn. kurz udává, jaká je kupní síla domácí produkce ve srovnání se statky 

zahraničními. Reálný měnový kurz lze také chápat jako poměr zahraničních cen k domácím 

cenám, které jsou měřeny ve stejné měně. Pomocí tohoto kurzu je tedy možné vyčíst, 

jaká je konkurenceschopnost země v mezinárodním obchodě. Růst reálného kurzu 

bude v tomto případě znamenat reálné zhodnocení – zahraniční zboží je ve srovnání 

se zbožím domácím dražší. V praxi tato situace znamená růst poptávky po domácích statcích, 

která vyvolá růst domácí spotřeby a vývozu a zároveň tato situace vyvolá pokles poptávky 

po zahraničních statcích následovaný poklesem dovozu. Ve většině případů je růst reálného 

měnového kurzu na světových trzích reprezentován jako růst konkurenceschopnosti domácích 

statků. 

Při postupném určení reálného měnového kurzu - reálný měnový kurz ve statistickém 

vyjádření představuje hodnotu zahraničního měnového koše, vyjádřeného v domácí měně 

na jednotku hodnoty domácího koše, taktéž vyjádřeného v domácí měně, lze uvést, 

že v zásadě tento kurz porovnává vnitřní a vnější kupní sílu domácí měny. 

 

FD
D

F
FD E

P

P
R // ⋅= ,        (2.8) 

 

kde: 

DP  domácí cenová hladina v zahraniční měně, 

FP  zahraniční cenová hladina v domácí měně, 

FDE /  nominální měnový kurz zapsaný v přímé kotaci, 

FDR /  reálný měnový kurz. 

 

Vysvětlení vztahu na praktickém příkladu (Kalínská a Štěrbová, 2007, str. 24) – cena 

spotřebního koše je v České republice 20 000 Kč a v Německu 1 000 eur. Měnový kurz činí 

30 CZK/EUR. Korunová cena českého spotřebního koše je v tomto případě nižší 

než korunová cena německého spotřebního koše (ČR: 20 000 Kč, Německo: 30 000 Kč, 

tedy 1 000 * 30 = 30 000 Kč). Reálný kurz ve statistickém vyjádření dosahuje hodnoty 

1,5 (30 000/20 000 = 1,5). Za částku 30 000 Kč je tedy v danou chvíli možné si zakoupit 
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buď 1,5 českého spotřebního koše, nebo jeden německý spotřební koš (tzn. v případě 

zakoupení německého spotřebního koše je nezbytné se vzdát 1,5 českého spotřebního koše). 

Z tohoto tvrzení lze usoudit, že vnitřní kupní síla domácí měny je vyšší než její vnější kupní 

síla (více zboží a služeb je možné si za danou částku zakoupit v České republice 

než v Německu). 

Z důvodu využití reálného kurzu (v ekonomické teorii) jako indikátoru vývoje cenové 

hladiny cenové konkurenceschopnosti domácích výrobců na světových trzích, je v některých 

případech využíván dynamický model reálného kurzu, tzv. index reálného kurzu (Kalínská 

a Štěrbová, 2007, str. 24-25): 

 

)1(

)1(

1 D

F

t

t
R E

E
I

π

π

+

+
⋅=

−

,        (2.9) 

 

kde: 

RI  index reálného kurzu, 

tE  nominální kurz na konci sledovaného období, 

1−tE  nominální kurz v základním (výchozím) období, 

Dπ  domácí míra inflace v období t-1 až t, 

Fπ  zahraniční míra inflace v období t-1 až t. 

 

V případě, že dojde k číselnému růstu indexu reálného kurzu, znamená tento stav 

reálné znehodnocení (na jeden zahraniční spotřební koš je potřeba vynaložit 

oproti základnímu období více domácích spotřebních košů), naopak číselný pokles 

představuje reálné zhodnocení (snížení cenové konkurenceschopnosti domácích výrobců – 

na jeden zahraniční spotřební koš je nezbytné vynaložit oproti základnímu období méně 

domácích spotřebních košů).  

 

Bilaterální měnový kurz 

Bilaterální neboli dvojstranný měnový kurz představuje poměr dvou měn 

(např. CZK/EUR, JPY/USD). Vývoj dané domácí měny může být ve srovnání s ostatními 

měnami různý – domácí měna může vůči některým měnám zhodnocovat, vůči jiným 

znehodnocovat nebo být konstantní. V některých případech je určitě vhodné mít znalosti 
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o tom, jak se domácí měna chovala v průměru vůči ostatním měnám za určité období. 

K této informovanosti mnohdy posluhuje konstrukce efektivního měnového kurzu. 

 

Efektivní měnový kurz 

Efektivní (multilaterální) měnový kurz demonstruje, jaká je hodnota domácí měny 

vůči určitému koši měn. V nejčastějších případech bývá sledován vývoj domácí měny 

vzhledem k měnám hlavních obchodních partnerů - koš měn je tedy na základě 

této skutečnosti složen z měn těchto partnerských zemí v určitém poměru (nejčastěji 

podle velikosti jejich obchodu s domácí zemí). 

 

Promptní měnový kurz 

V případě promptního (okamžitého, spotového) měnového kurzu se jedná o kurz, 

jenž je platný v daném časovém okamžiku na měnových trzích. Transakce, která má být 

uskutečněna proběhne maximálně do dvou obchodních dnů od uzavření obchodu17 (Kalínská, 

2007, str. 23).  

 

Termínový měnový kurz 

Ve srovnání s promptním měnovým kurzem lze u tohoto kurzu shledat jeden zásadní 

rozdíl – i přestože je výše tohoto kurzu stanovena v okamžiku uzavření transakce, bude 

tato operace uskutečněna až za určitou dobu v budoucnu (k předem stanovenému termínu 

v budoucnosti, tedy více než dva dny).  

2.2.5 Systémy měnových kurzů 

Kurzový systém lze charakterizovat jako soubor pravidel, úmluv a institucí, podle 

kterých jsou uskutečňovány a inkasovány platby v rámci transakcí přesahující hranice států.  

Při analýze měnového kurzu na mikroekonomické i makroekonomické úrovni 

je důležité respektovat konkrétní kurzový režim uplatňovaný v dané zemi, jelikož kurzové 

systémy mají zásadní vliv na vývoj kurzů jednotlivých měn.  

                                                 
17 Časový rámec dvou dnů je ponechán pro technické a administrativní zpracování uzavřených spotových 

obchodů, v některých zemích však dochází k vypořádání spotových obchodů již do jednoho obchodního dne 

od jejich uzavření 
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Před vymezením jednotlivých systémů měnových kurzů je nezbytné uvést kritéria, 

na základě kterých jsou jednotlivé systémy klasifikovány (Jankovská a Sponer, 1999, str. 72): 

• kvalitativní charakter měny (směnitelnost či nesměnitelnost); 

• způsob vymezení ústředního kurzu: 

o podle poměru zlatých obsahů porovnávaných měn; 

o vztahem k jiné národní měně; 

o vztahem ke skupině měn, a to buď metodou standardního 

či nestandardního měnového koše; 

o na základě administrativního vymezení; 

o na základě nabídky a poptávky po národní měně na domácím 

a mezinárodním devizovém trhu; 

• změny ústředního kurzu: 

o probíhající pravidelně či nepravidelně; 

o probíhající skokem nebo postupně (či klouzavě); 

• intervence centrální banky na devizovém trhu; 

• rozsah oscilace devizového kurzu; 

• regionální či nadregionální spolupráce při determinaci devizového kurzu. 

 

Podle platných souborů pravidel a mechanismů, na základě kterých dochází 

k determinaci měnového kurzu, lze kurzové režimy (měny) rozdělit následovně: 

• nesměnitelné měny: 

o neobchoduje se s nimi na mezinárodním měnovém trhu => kurz 

nesměnitelné měny nevzniká na měnovém trhu, ale je determinován 

centrálními administrativními rozhodnutími; 

o jedná se o netržní cenu, do které se promítají především politické zájmy 

než samotná úroveň a dynamika tržních faktorů => v této situaci neplní 

měnový kurz svou základní funkci a neposkytuje subjektům důležité 

informace týkající se skutečných cen v zahraničí; 

• směnitelné měny: 

o kurzy těchto měn jsou určeny vzájemným působením nabídky 

a poptávky na trhu => zvýšení nabídky určité měny bude mít 

za následek pokles ceny této měny a zároveň zvýšení poptávky určité 

měny vyvolá růst ceny této měny; 
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o pouze tyto měny jsou v souladu se zásadami volného obchodu; 

o tyto měny lze dále rozčlenit na měny s pevným (fixní) kurzem a měny 

s pohyblivým kurzem (tzv. floating). 

 

Systém pevných kurzů 

Systém pevných měnových kurzů má stejný princip fungování jako jakýkoli pevný 

systém podpory cen – je zapotřebí, aby subjekt, který fixuje cenu, při dané poptávce a nabídce 

nasytil přebytečnou poptávku, nebo odčerpal přebytečnou nabídku.  

Daným subjektem je v tomto případě centrální banka, která vyhlašuje u směnitelných 

měn s pevným kurzem tzv. centrální paritu neboli ústřední kurz (v systému pevného kurzu 

je centrální parita vyjádřena nejen vůči jedné měně, ale také ve vztahu ke koši vybraných 

měn) a stanovuje pásmo oscilace (u měn s pevným kurzem lze šíři oscilačního pásma stanovit 

různě – čím užší pásmo bude, tím nižší bude kurzové riziko mezinárodních hospodářských 

transakcí, ale také budou nezbytné častější intervence ze strany centrální banky (Taušer, 2007, 

str. 24)18) v rámci kterého se může tržní měnový kurz volně pohybovat. V případě pohybu 

měnového kurzu mimo příslušené oscilační pásmo je nezbytná intervence ze strany centrální 

banky. Tato intervence (v podobě nákupu nebo prodeje zahraniční měny) má zabránit 

přílišnému zhodnocení nebo znehodnocení příslušné měny. Intervence jsou vyjádřeny 

prostřednictvím platební bilance a centrální banka v nich může pokračovat tak dlouho, dokud 

bude mít k dispozici potřebné rezervy. Jestliže nastane situace, že CB již nebude mít 

dostatečné množství rezerv zahraniční měny, devalvuje (znehodnocuje) měnový kurz. 

 

Systém pružných měnových kurzů 

K uplatňování systému pružných měnových kurzů přešla většina hospodářsky 

nejvyspělejších zemí v období rozpadu bretton-woodského systému. Rozpad bretton-

woodského systému byl zároveň chápán jako rozpad relativně jednotného kurzového systému 

členských zemí Mezinárodního měnového fondu. Vznik rozdílných kurzových soustav 

byl odrazem nejen nerovnováhy vnějších vztahů a vnitřních ekonomických problémů, 

ale také nejednotných cílů národních hospodářských politik.  

                                                 
18 Tyto intervence přináší značné nároky na devizové rezervy centrální banky a snižují autonomii měnové 

politiky 
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Podstata tohoto systému spočívá v „nečinnosti“ na straně centrální banky – 

CB nechává pohyb devizového kurzu volný. Devizový kurz sám svým přizpůsobováním 

vyrovnává nabídku a poptávku po zahraniční měně. Systém pružných měnových kurzů 

lze rozlišit na čistý floating a nečistý (řízený) floating. V případě čistého floatingu 

není CB do fungování jakkoli zapojena – měnové kurzy jsou volně určovány na trzích 

zahraničních měn. Většina zemí a jejich centrálních bank však přistupuje k systému řízeného 

floatingu – CB má do jisté míry pravomoc do fungování zasahovat (nákupem a prodejem 

zahraničních měn se snaží ovlivnit své měnové kurzy). 

 

Nicméně vedle základního členění směnitelných měn na měny s pevným a pružným 

měnovým kurzem (čistý a řízený floating), je možné se v praxi setkat ještě s dalšími formami 

systému měnových kurzů – např. crawling peg – zvláštní systém pevného kurzu 

s pravidelnými změnami centrální parity s úzkými oscilačními pásmy ± 1 % (v případě širšího 

oscilačního pásma se jedná o crawling band) nebo currency board – režim pevného kurzu 

bez oscilačního pásma (měnový systém, který má zákonem stanoven pevný kurz domácí 

měny vůči konkrétní zahraniční měně).  

2.3 Shrnutí 

Obsah této kapitoly byl zaměřen nejen na charakteristiku měnového trhu, se kterým 

je spojena dlouhá minulost, protože první měnové obchody se uskutečnily již v období 

středověku, ale také na charakteristiku měnového kurzu s tím související. 

Měnový trh představuje místo, kde se obchoduje s různými zahraničními měnami, 

přičemž vzájemné vztahy vyústí ve vznik měnového kurzu. Měnový kurz, který může být 

znázorněn ve svém nominálním nebo reálném, efektivním nebo bilaterálním či termínovém 

nebo promptním vyjádření, pak představuje cenu jedné měny, která je vyjádřena v jednotkách 

měny jiné. Úroveň měnového kurzu je ovlivňována mnohými faktory, ať už se jedná o faktory 

ekonomického, politického nebo jiného charakteru, působící jak krátkodobě tak dlouhodobě. 

První determinace devizového kurzu spadá do 18. století. Již od tohoto období 

problematice měnového kurzu věnovali pozornost nejen David Hume, Adam Smith, 

ale také David Ricardo, Gustav Cassel a mnozí další. Každý z těchto významných 

představitelů se zasloužil o objasnění určitých okolností od kvantitativní teorie peněz 

až k teorii parity kupní síly. Problematika měnových kurzů je spojena také s jednotlivými 

systémy měnových kurzů, které se formulovaly postupně již od poloviny 19. století.  
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3. Ekonometrické metody pro analýzu devizového 

kurzu 

Třetí kapitola práce je zaměřena na teoretické poznatky ekonometrického modelování. 

Proces ekonometrické analýzy je charakterizován ve čtyřech základních fázích -  specifikace, 

kvantifikace, verifikace a aplikace. V podkapitole 3.2 jsou představeny dvě ekonometrické 

metody - regresní a korelační analýza, které budou využity při modelování závislosti mezi 

devizovým kurzem a zvolenými vysvětlujícími proměnnými. Neopomenuty nejsou 

ani nástroje ekonometrického modelování - ekonometrické modely. Hlavní pozornost 

je věnována lineárnímu regresnímu modelu, který lze považovat za model umožňující 

snadnou a zřejmou interpretovatelnost zjištěných parametrů. 

3.1 Ekonometrická analýza 

Ekonometrická analýza představuje nedílnou součást ekonometrie neboli kvantitativní 

ekonomické disciplíny, kterou lze vysvětlit jako most mezi ekonomickou realitou 

a ekonomickou teorií. Hušek (2007, str. 9) popisuje ekonometrii jako vědu zabývající 

se měřením a ověřením reálných ekonomických vztahů a závislostí. Naproti tomu Hampel 

spolu s Blaškovou a Střelcem (2011, str. 5) chápou ekonometrii v širším a užším slova smyslu 

– v širším slova smyslu jde o aplikaci matematiky a statistiky v ekonomii a v užším slova 

smyslu je tato věda popsána jako část kvantitativní ekonomie zpracovávající statistické 

informace s využitím matematicko-statistického aparátu. Podle Klímka (2010, str. 7) 

jde o specifický způsob kvantitativní ekonomické analýzy, při které jsou ověřovány závěry 

ekonomické teorie na konkrétních číselných údajích neboli statistických datech, které byly 

získány měřením či pozorováním reálných ekonomických veličin.  

Z důvodu interdisciplinárního charakteru ekonometrie, lze její fungování 

charakterizovat jako spojení ekonomické teorie, statistiky, matematiky, ale v neposlední řadě 

také informatiky. Z těchto vzájemně se prolínajících vztahů je možné ekonometrii chápat 

jako syntézu výše uvedených vědních disciplín, které vedou k nové kvalitě ekonomické 

analýzy. Ekonometrie vznikla za účelem vyhledávání, měření, testování či ověřování nejen 

ekonomických, ale také jiných společenských jevů. Předmět zkoumání této vědy je relativně 

rozsáhlý. Dle Huška (2007, str. 9) zahrnuje následující oblasti: 

• matematickou a statistickou formulaci ekonomické teorie pomocí modelového 

přístupu (tzv. ekonometrické modelování); 
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• rozvoj ekonometrické teorie spočívající v navrhování, popř. modifikaci 

odhadových a testovacích metod i výpočetních technik, vhodných 

pro ekonometrické modely a empirická data (tzv. ekonometrické metody); 

• aplikaci ekonometrických modelů a metod v jednotlivých oblastech 

ekonomické teorie a praxe či výzkumu (tzv. aplikovaná ekonometrie). 

3.1.1 Ekonometrický model 

Ekonometrický model představuje vlastní nástroj ekonometrie, který je sestavený 

takovým způsobem, aby vyhovoval omezením, jež jsou dány dostupností dat. Tento model 

znázorňuje výsledek matematické a statistické specifikace výchozího ekonomického modelu 

(Klímek, 2010, str. 8)19. Jedná se o matematický model, který zastupuje fungování 

ekonomických sil v reálném světě. Charakter tohoto modelu lze označit jako symbolický – 

s využitím algebraických vztahů je možné popsat základní ekonomickou hypotézu nebo 

též objasnit závislost ekonomických veličin na veličinách, jež jsou podle hypotézy 

vysvětlovány (Hampel, Blašková a Střelec, 2011, str. 6)20. 

3.1.2 Proces ekonometrického modelování 

Dle Fialy (2008, str. 10) lze ekonometrickou analýzu popsat jako proces vytváření 

a aplikace ekonometrického modelu sloužícího pro analýzu ekonometrických vztahů 

a procesů. Tento proces je tedy možné označit jako ekonometrické modelování ekonomické 

reality.  

Postup při ekonometrické analýze je tvořen tzv. vícestupňovou abstrakcí, 

jejímž východiskem je teoretická kvalitativní analýza zkoumaného ekonomického problému 

či systému. 

Problematice metodologického postupu při ekonometrické analýze se blíže věnuje 

Hušek (2007, str. 11-24), Fiala (2008, str. 10-11 a str. 99-110), Hampel, Blašková a Střelec 

(2011, str. 7-8), Klímek (2010, str. 11-16) nebo Kožíšek (2005, str. 129-133). Obecně 

                                                 
19 Ekonomický model umožňuje a usnadňuje matematickou a statistickou formalizaci teoretických poznatků. 

Ve fázi matematické a statistické specifikace bude snaha o odpovídající vyjádření vstupní ekonomické hypotézy 

s maximálním stupněm zjednodušení. 
20 Závislost může být popsána jednou nebo více rovnicemi vzájemně nezávislými nebo propojenými vzájemnými 

zpětnými vazbami. 
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lze proces ekonometrické analýzy rozdělit následujícím způsobem (fáze procesu se navzájem 

prolínají a ovlivňují): 

• specifikace, 

• kvantifikace, 

• verifikace, 

• aplikace. 

 

Výsledek jednotlivých fází ekonometrické analýzy je postupně zpřesňován, 

a to takovým způsobem, aby konečná verze daného modelu byla zcela ověřitelná. Lze uvést, 

že se jedná o ekonometrické experimentování, tzn. v případě změny jednoho faktoru, dojde 

k řadě změn u faktorů dalších. Volba typu modelu ovlivní nejen fázi specifikace, 

ale také metody kvantifikace, nevyhovující verifikační testy budou mít opětovný vliv na výběr 

metod odhadu parametrů atd. Jak již bylo v úvodu této podpodkapitoly uvedeno (jak také 

uvádí Fiala, 2008), ekonometrickou analýzu lze tedy označit za celý proces ekonometrického 

modelování ekonomické reality.    

 

Specifikace 

Specifikací ekonomického modelu se rozumí vyjádření základní hypotézy, popř. více 

než jedné základní hypotézy. Existence více než jedné základní hypotézy (u těchto 

více možností základní hypotézy není možné předem s jistotou určit, která hypotéza je 

správná) souvisí s možnou závislostí na různých výchozích předpokladech jednotlivých 

ekonomických teorií. Konkrétní specifikaci ekonometrického modelu lze označit jako umění 

i vědu, jelikož zde do značné míry existuje závislost na schopnostech ekonometra. Jedná 

se o schopnost spojit teoretické poznatky a informace o konkrétním problému nebo systému, 

jenž je předmětem kvantitativní analýzy. 

Podstata této fáze spočívá nejen ve výběru vhodného typu modelu, určení proměnných 

veličin modelu, konstrukci rovnic modelu, ale také ve vymezení očekávaných hodnot 

parametrů modelu. Jedná se o kombinaci teoretického modelu a informací, 

které jsou k dispozici z ekonomické reality. Hušek (2007, str. 12), Klímek (2010, str. 11) 

a Fiala (2008, str. 99) uvádějí základní body specifikace modelu: 

• určení a klasifikace všech proměnných modelu (vysvětlující a vysvětlované 

proměnné nebo též závislé a nezávislé proměnné); 
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• stanovení znamének a rozsahu očekávaných hodnot parametrů - tento krok 

je možné uskutečnit na základě ekonomické teorie, výzkumu nebo praktických 

zkušeností; 

• zvolení druhu a typu analytické formy modelu nebo jeho jednotlivých rovnic 

(jednorovnicový model, vícerovnicový model, simultánní model). 

 

Kvantifikace 

Podstatou kvantifikace modelu je odhad numerických hodnot parametrů vyjadřující 

intenzitu a směr vzájemného působení proměnných. Odhad je možné provést aplikací vhodné 

metody na dostupná data. Nezbytným předpokladem kvantifikace je dostupnost vhodných dat, 

která mají povahu statistických pozorování a mohou být různého druhu (časové řady, 

průřezová data, panelová data) a použití vhodných metod pro odhad parametrů modelu.  

Fiala (2008, str. 106) uvádí nejznámější metody odhadu parametrů modelu: 

• metoda nejmenších čtverců; 

• metoda zobecněných nejmenších čtverců; 

• metoda dvojstupňových nejmenších čtverců. 

 

Verifikace 

Fáze verifikace představuje proces ověření reálnosti modelu, tzn. zda parametry, 

které byly odhadnuty, jsou v souladu s výchozími teoretickými předpoklady. Verifikace 

modelu tedy zahrnuje nejen rozhodnutí o jeho reálnosti, ale také posouzení statistické 

významnosti odhadnutých parametrů či testování platnosti předem daných hypotéz. Jedná 

se o verifikaci: 

• statistickou – posuzuje se statistická reálnost parametrů i celého modelu, 

statistická verifikace využívá k měření významnosti výsledků kvantifikace 

tzv. statistické testy; 

• ekonometrickou – představuje ověření podmínek, které jsou nezbytné 

k úspěšnému použití vlastních ekonometrických metod – jedná se o ověření 

heteroskedasticity, autokorelace a multikiolinearity; 

• ekonomickou  - ověřuje se soulad modelu s předem danými informacemi, 

s ekonomickou hypotézou či shoda hodnot parametrů s teorií. 
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Heteroskedasticita 

Pojem heteroskedasticita21 lze popsat jako situaci, v rámci které dochází 

k porušení podmínky klasického lineárního modelu, tedy porušení podmínky 

konečného a konstantního rozptylu náhodných složek. Tento jev je typickým 

případem především při odhadu parametrů modelu z průřezových dat, 

kdy dochází k nemalým změnám v hodnotách vysvětlujících proměnných. 

Fiala (2008, str. 127) a Hušek (1997, str. 91-92) uvádí možné příčiny 

a následně také důsledky vzniku tohoto stavu: 

příčiny: 

• mikroekonomická průřezová data nabývají značně rozdílných 

hodnot v jednom náhodném výběru (tzn. rozptyl vysvětlované 

proměnné je často funkcí některé vysvětlované proměnné); 

• chybná specifikace modelu, která spočívá v chybějící některé 

vysvětlující proměnné; 

• kumulace chyb s rostoucí vysvětlovanou proměnnou, 

která je doprovázena rostoucím rozptylem; 

 

důsledky: 

• odhady ztrácejí vydatnost a asymptotickou vydatnost (vydatnost 

pro nekonečně velké výběry) – rozptyl konverguje k nule rychleji 

než při použití jiné odhadové funkce; 

• odhady není možné počítat stejným způsobem 

jako při homoskedasticitě, tzn. běžné testy statistické významnosti 

ani intervalový odhad není možné použít. 

 

Detekovat heteroskedasticitu je možné prostřednictvím celé řady postupů, 

bohužel u žádného z těchto postupů není možné zaznamenat univerzální 

charakter. Za vhodný postup pro ověření heteroskedasticity je v této práci 

zvolen Whiteův test, který je založen na pomocné regresi (testování bude 

provedeno v prostředí softwerového programu Gretl). 

 
                                                 

21 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/heteroskedasticita, 21.1.2012 - heteroskedasticita = 

různorozptylovost, nekonstantnost rozptylu. 
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Autokorelace 

Autokorelaci22 lze definovat jako závislost mezi posloupností hodnot jedné 

proměnné, které jsou uspořádány v čase (nejedná se tedy o závislost 

mezi dvěma nebo několika proměnnými). Hušek (1997, str. 101-102) a Fiala 

(2008, str. 129-130) se stejně jako v případě problému heteroskedasticity i nyní 

zabývají možnými příčinami a důsledky vzniku tohoto jevu: 

příčiny: 

• součástí náhodné složky modelu je nějaký systematicky se měnící 

faktor (např. ekonomickou veličinu, která nebyla při formulaci modelu 

uvažována), autokorelace tak může znázorňovat nezbytnost vymezení 

další proměnné; 

•  neodpovídající ekonometrická formulace ekonomické hypotézy, 

jež může mít tyto následky: chybný popis matematické formy modelu; 

zanedbání nebo špatné vymezení časového posunu mezi veličinami; 

fakt, že napozorovaná a následně zaznamenaná data neumožní 

verifikovat hypotézu v důsledku malého počtu pozorování; 

• autokorelace je v porovnání s většinou ekonomických časových řad 

typickým znakem vývoje veličin v čase (pro většinu údajů časových řad 

ekonomických veličin je typická značná setrvačnost, to představuje 

nezávislost pozorování za několik po sobě jdoucích období); 

• vyrovnaná data jsou použita jako zdroj pro odhad modelu; 

 

důsledky: 

• odhady parametrů mají charakter nestrannosti a vydatnosti, 

naproti tomu nejsou vydatné ani asymptoticky vydatné; 

• odhadnuté rozptyly jsou vychýlené, nelze se tedy spolehnout 

na špatně určené intervaly spolehlivosti, ani na běžně používané testy. 

 

                                                 
22 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/autokorelace, 21.1.2012 - autokorelace = korelace (vzájemný 

vztah) mezi členy téže řady pozorování. 
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K posouzení existence autokorelace v modelu je v této práci využit Durbin-

Watsonův test (testování bude provedeno v prostředí softwerového programu 

Gretl). 

 

Multikolinearita 

Pojem multikolinearita23 představuje existenci více než jednoho vztahu lineární 

závislosti mezi pozorováními vysvětlujících proměnných. Multikolinearita 

tedy signalizuje silnou závislost mezi pozorováními vysvětlujících 

proměnných, tzn. podstata zkoumání multikolinearity, spočívá ve zjištění 

intenzity této vzniklé závislosti. I v případě zkoumání tohoto problému 

lze zaznamenat výčet některých příčin a důsledků (Fiala, 2008, str. 135): 

příčiny: 

• časové řady ekonomických ukazatelů (zejména se jedná 

o makroúdaje jako je např. hrubý domácí produkt, spotřeba, investice, 

důchody atd.) mají tendenci vyvíjet se stejným směrem; 

• existence zpožděných proměnných; 

• existence většího počtu vysvětlujících proměnných přesahujících 

rozsah výběru (k > n); 

 

důsledky: 

• pokles přesnosti odhadů; 

• značná odlišnost parametrů při opakovaných výběrech; 

• existence velkých standardních chyb způsobuje pochybnost 

o správném vymezení modelu. 

 

V této práci je pro ověření multikolinearity využita metoda korelační analýzy, 

která identifikuje párové korelační koeficienty. Pomocí těchto koeficientů 

je možné posuzovat vztah mezi vysvětlujícími proměnnými (testování bude 

provedeno v prostředí softwerového programu Gretl). 

 

                                                 
23 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/multikolinearita, 21.1.2012 – multikolinearita = 

mnohonásobná provázanost, závislost např. mezi vysvětlujícími proměnnými. 
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Aplikace 

Tato fáze znázorňuje konečnou implementační fázi uceleného procesu ekonometrické 

analýzy. Jedná se o praktické využití odhadnutého modelu. Tento odhadnutý model lze použít 

pro účely analýzy zkoumaného problému či systému v rámci tzv. analýzy ex post (zkoumá 

se problém či systém v takovém období, za které jsou statistická data dostupná a k dispozici) 

nebo v rámci tzv. analýzy ex ante (zkoumá se problém či systém v období předpovědi). 

3.2 Regresní a korelační analýza 

Součástí obsahu každé vědecké disciplíny je zkoumání závislostí a vztahů nejen 

mezi jednotlivými jevy, ale také mezi jednotlivými veličinami. Mezi metody, které se touto 

problematikou zabývají, patří mimo jiné regresní a korelační analýza. 

Podstatu regresní a korelační analýzy lze nalézt v poznání a v matematickém popisu 

statistických závislostí, tzn. hlavním úkolem těchto metod je poznávání příčinných vztahů 

mezi statistickými znaky, posouzení kvality regresní funkce a zjištění síly a těsnosti závislosti. 

Rozdíl mezi regresní a korelační analýzou spočívá v jednostranné nebo vzájemné závislosti. 

Zkoumání jednostranné závislosti je předmětem regresní analýzy. Regresní analýza 

se snaží pomocí vhodné regresní funkce popsat průběh závislosti mezi vysvětlovanou 

a vysvětlující proměnnou popřípadě více vysvětlujícími proměnnými, tzn. regresní funkce 

bude mít tím lepší vyjadřující schopnost, čím více budou hodnoty vysvětlované proměnné 

koncentrovány v okolí odhadnuté regresní funkce. V praxi je možné se setkat s jednoduchou 

nebo vícenásobnou (mnohonásobnou) regresí. Jednoduchá regrese představuje vztah 

mezi jednou vysvětlovanou proměnnou a jednou vysvětlující proměnou. Ve vztahu 

vícenásobné regrese je vysvětlovaná proměnná ovlivňována dvěma nebo více vysvětlujícími 

proměnnými. Hindls, Hronová a Novák (2000, str. 44) uvádí, že se při regresní analýze často 

přechází od jednoduché regrese k regresi vícenásobné. Důvodem tohoto přechodu je zlepšení 

odhadů hodnot vysvětlované proměnné. Ze zkušeností těchto autorů dále vyplývá, že není 

příliš vhodné volit velký počet vysvětlujících proměnných, protože tím by mohlo dojít 

k zahrnutí nepodstatných činitelů mezi vysvětlující proměnné. Tato situace by mohla vést 

ke komplikaci analýzy a k obtížné interpretaci získaných výsledků.  

Zkoumání vzájemné závislosti je předmětem korelační analýzy. Tato metoda klade 

větší důraz na intenzitu či sílu vzájemného vztahu, nikoli na analýzu veličin ve směru příčina 

a následek. Účel korelačního úkolu je možné podle Kožíška (2005, str. 40) charakterizovat 
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jako zjištění těsnosti (míry a stupně těsnosti) korelační závislosti a zjištění spolehlivosti 

(míry spolehlivosti) regresního odhadu. 

3.2.1 Lineární regresní model 

V této části práce je pozornost věnována lineárnímu regresnímu modelu a lineární 

regresní funkci, která je dle Hindlse, Hronové, Segera a Fischera (2006) považována 

za nejjednodušší typ funkce se snadnou a zřejmou interpretovatelností parametrů. 

 

Klasický lineární model regresního typu znázorňuje lineární závislost mezi jednou 

vysvětlovanou veličinou a jednou nebo více vysvětlujícími veličinami. Vysvětlovanou 

proměnnou (závislá proměnná s určitou pravděpodobností rozdělení) lze označit jako Y  

a vysvětlující proměnné (nezávisle proměnné) je možné označit jako kxxx ,...,, 21 . 

Z uvedených parametrů je možné získat následující vztah (problematikou se zabývá Fiala 

(2008, str. 111), Hušek (2007, str. 27), Hampel, Blašková a Střelec (2011, str. 9), Klímek 

(2010, str. 23)): 

 

uxxxY kk +++++= ββββ ...22110 ,     (3.1) 

kde: 

Y  vysvětlovaná proměnná (závislá), 

x  vysvětlující proměnná, pro j=1, 2, …, k (nezávislá), 

u  náhodná složka neboli reziduum (Hebák a Svobodová, 2001, str. 32)24, 

jβ  j-tý regresní koeficient neboli parametr (j=1, 2, …, k). 

 

Při provedení n - pozorování, musí platit následující vyjádření (Fiala, 2008, str. 111): 

 

1121211101 ...1 uxxxY kk +++++= ββββ      (3.2) 

22222121021 ...1 uxxxY kk +++++= ββββ  

…………………………………………. 

nknknnn uxxxY +++++= ββββ ...1 22110  

 

                                                 
24 Reziduum lze charakterizovat jako rozdíl mezi skutečnými hodnotami a odhadnutými hodnotami. 
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Ve výše uvedeném vztahu jsou vysvětlující proměnné doplněny o dva dolní indexy – 

první index reprezentuje index proměnné a druhý index vystupuje jako index pozorování. 

Parametr 0β  bude v každém vztahu doplněn o proměnnou (tato proměnná bude vždy rovna 

jedné).  

 

V praxi lze též využít přehlednější maticový zápis lineárního regresního modelu 

(problematikou se blíže zabývá Hušek, 2007, str. 28; Fiala, 2008, str. 111; Hampel, Blašková 

a Střelec, 2011, str. 10; Klímek, 2010, str. 23-24 a Kožíšek, 2005, str. 138): 

 

uXy += β ,         (3.3) 

 

nebo též 
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kde: 

y  sloupcový vektor n pozorování vysvětlovaných proměnných Y, 

X  matice n x k pozorování vysvětlujících proměnných (Klímek, 2010, str. 24)25, 

β  sloupcový vektor neznámých parametrů (vektor regresních koeficientů, resp. vektor 

jejich odhadů), 

u  sloupcový vektor nepozorovatelné náhodné složky. 

 

Z n uskutečněných pozorování je možné pomocí metody nejmenších čtverců 

(vysvětlení viz. níže) odhadnout výběrovou regresní funkci (Fiala, 2008, str. 112): 

 

kk xbxbxbbY ++++= ...ˆ
22110 ,      (3.5) 

                                                 
25 Každý z n řádků matice X představuje množinu hodnot všech vysvětlujících proměnných uskutečněných 

v jednom pozorování. Každý z k sloupců dané matice znázorňuje množinu všech napozorovaných hodnot jedné 

vysvětlující proměnné. 
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kde: 

jb  bodové odhady neznámých parametrů jβ , j=1, 2, …, k, 

Ŷ  predikovaná (vyrovnaná) hodnota Y . 

 

Pro i-té pozorování lze dostat následující vztah (Fiala, 2008, str. 112): 

 

ikikiii uxxxY +++++= ββββ ...22110 ,     (3.6) 

kikiii xbxbxbbY ++++= ...ˆ
22110 . 

 

Rozdíly mezi hodnotami, které jsou považovány za skutečné (Yi), 

a hodnotami, které je možné označit za hodnoty vyrovnané ( iŶ ), je možné označit 

za tzv. rezidua neboli odhady neznámých náhodných složek ui (Fiala, 2008, str. 112; Hampel, 

Blažková a Střelec, 2011, str. 10; Hindls, Hronová a Novák, 2000, str. 60)26:  

 

iii YYe ˆ−= .         (3.7) 

 

Klasické předpoklady regresního modelu 

Pro klasický lineární regresní model je nezbytné, aby byly splněny níže uvedené 

předpoklady (problematiku blíže upravuje Hušek (2007, str. 29), Fiala (2008, str. 113), 

Hampel, Blažková a Střelec (2011, str. 11), Klímek (2010, str. 24-25), Němec (2009, str. 69-

70)): 

1. Vysvětlující proměnné x1, x2, …, xk jsou nestochastické, tzn. vysvětlující proměnné nejsou 

náhodné proměnné. 

2. Střední hodnota náhodné složky ui je nulová, tato podmínka je automaticky zajištěna 

metodou nejmenších čtverců, tedy: 

0)( =iuE .         (3.8) 

                                                 
26 Velikost rezidua a tím také velikost reziduálního součtu čtverců je závislá na tom, jak dobře přiléhá výběrová 

regresní funkce k pozorovaným údajům. Čím je reziduum a tedy také reziduální součet čtverců menší, 

tím je přiléhavost lepší. 
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3. Náhodné složky ui mají normální rozdělení, kde );0( 2σN znázorňuje normální rozdělení 

se střední hodnotou rovnou nule a rozptylem 2σ , tedy27: 

);0( 2σNu ≈ .         (3.9) 

4. Náhodné složky ui jsou mezi sebou nezávislé neboli nekorelované, kde ),cov( ji uu značí 

kovarianci, tedy28: 

0),cov( =ji uu , pro ji ≠ .      (3.10) 

5. Rozptyl náhodné složky je konstantní, kde )var( iu  je rozptyl náhodné složky 

a 2σ konstanta, tedy29: 

2)var( σ=iu .         (3.11) 

6. Vysvětlující proměnné nejsou kolineární30.  

 

Metoda nejmenších čtverců 

Metodu nejmenších čtverců je možné považovat za nejčastěji používaný způsob 

odhadu parametrů lineárního regresního modelu. Přednost této metody spočívá v poskytnutí 

odhadů s optimálními vlastnostmi i pro malé výběry pozorování. Metodu nejmenších čtverců 

lze navíc považovat za východisko pro mnoho dalších formálně propracovaných 

ekonometrických odhadových postupů. Základní postup při aplikaci metody nejmenších 

čtverců je možné znázornit následujícím způsobem (Fiala, 2008, str. 80-81): 

 

znázornění regresní funkce a jejího odhadu (zobrazení postupu na jednoduché regresi): 

 

uxY ++= 110 ββ ,        (3.12) 

110
ˆ xbbY += . 

 

Rozdíl mezi skutečnými a vyrovnanými hodnotami lze označit jako tzv. reziduum 

neboli odhad neznámých náhodných složek ui (3.7). Přičemž podstata této metody spočívá 

                                                 
27 Ve třetím předpokladu bude ověřována normalita reziduí. 
28 Ve čtvrtém předpokladu bude ověřován problém autokorelace. 
29 V pátém předpokladu bude ověřován problém heteroskedasticity. 
30 V šestém předpokladu budě ověřován problém multikolinearity. 
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v nalezení odhadů parametrů b takovým způsobem, aby došlo vzhledem k těmto parametrům 

k minimalizaci reziduí, tedy: 

 

min)( 2
10

1

2 →−−== ∑∑
=

xyuQ
n

i
ii ββ .     (3.13) 

 

Postupnými kroky s využitím parciální derivace (viz. Fiala) lze dospět k následujícím 

normálním rovnicím: 

 

∑∑ += ii xbnby 10         (3.14) 

∑∑∑ += 2
10 iiii xbxbxy . 

 

Řešením výše uvedených rovnic (3.14) jsou hledané odhady neznámých parametrů 

10 , ββ , tedy regresní koeficienty b0 a b1(za x a y jsou dosazovány napozorované hodnoty): 

 

∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

−

−
=

22

2

0 )( ii

iiiii

xxn

xyxxy
b ,      (3.15) 

∑ ∑
∑ ∑ ∑

−

−
=

221 )( ii

iiii

xxn

xyxyn
b . 

 

Regresní koeficient b0 znázorňuje průsečík regresní přímky s osou y (hodnota 

Y0 pro x=0). Význam regresního koeficientu b1 spočívá ve vyjádření směrnice přímky, tedy 

změny funkční hodnoty Y, která bude vyvolána změnou nezávislé proměnné x. 

Kožíšek (2005, str. 138) upozorňuje na další metody, které je možné aplikovat 

při odhadu parametrů, jedná se o metodu momentů nebo metodu maximální věrohodnosti. 

 

Vlastnosti odhadové funkce 

Fiala (2008, str. 115) popisuje tři základní vlastnosti odhadové funkce, 

kterými jsou nestrannost, vydatnost a konzistence. Nestrannost znamená, že střední hodnota 

odhadu parametrů je rovna parametrům teoretické regresní funkce, tzn. v případě 

opakovaných výběrů je odhadová funkce b v průměru přesná. Vydatnost znamená, 

že nejmenší rozptyl mezi všemi nestrannými odhadovými funkcemi má právě daná odhadová 
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funkce. Matematické vyjádření a ověření viz blíže Fiala (2008). Konzistence odhadové funkce 

je poslední vlastností odhadové funkce. Tato vlastnost představuje fakt, že s rostoucím 

rozsahem pozorování dává odhady, jež se stále více přibližují skutečné hodnotě.  

 

Význam klasického lineárního regresního modelu 

Jak již bylo výše uvedeno a jak také uvádí Hindls, Hronová, Seder a Fischer 

(2006, str. 202) jedním z hlavních úkolů regresní a korelační analýzy je nejen posoudit kvalitu 

regresní funkce, ale také zjistit intenzitu, tedy sílu a těsnost závislosti. Závislost lze považovat 

tím silnější, čím více jsou hodnoty vysvětlované proměnné soustředěny kolem odhadnuté 

regresní funkce a naopak. Z tohoto tvrzení je zřejmé, že nalezení míry intenzity závislosti 

má úzkou vazbu s hodnocením účinnosti odhadnuté regresní funkce neboli s kvalitou 

provedeného regresního modelu. Za univerzální míru kvality klasického lineárního regresního 

modelu a také tedy za nejčastěji používanou míru pro testování shody modelu s daty je možné 

považovat koeficient determinace. Při výpočtu tohoto ukazatele lze postupovat následujícím 

způsobem (Fiala, 2008, str. 118, Hindls, Hronová a Novák, 2000, str. 203): 

 

>∈<−== 1,0,1 22 R
CSČ

NSČ

CSČ

VSČ
R ,      (3.16) 

 

kde: 

R2 koeficient determinace, 

CSČ celkový součet čtverců, 

NSČ nevysvětlený (vnitroskupinový = reziduální) součet čtverců, 

VSČ vysvětlený (meziskupinový) součet čtverců. 

 

1. rozptyl empirických hodnot (skutečně zjištěných hodnot), tj. celkový součet čtverců 

(CSČ): 

 

∑ −= 22 )(
1

yy
n

s iy ,        (2.17) 
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2. rozptyl vyrovnaných hodnot, tj. vysvětlený (meziskupinový) součet čtverců (VSČ): 

 

∑ −= 22
ˆ )ˆ(

1
yy

n
s iy ,        (2.18) 

 

3. rozptyl reziduální (skutečně zjištěných hodnot v okolí regresní přímky), tj. nevysvětlený 

(vnitroskupinový = reziduální) součet čtverců (NSČ):  

 

∑ −=−
22

)ˆ( )ˆ(
1

yy
n

s iyy .       (2.19) 

 

Koeficient determinace nabývá hodnot z intervalu [0,1] a znázorňuje přiléhavost dat 

k regresnímu modelu, tzn. závislost je možné považovat za silnější, čím více se bude hodnota 

koeficientu determinace přibližovat jedné. Tento koeficient je považován za důležitou 

charakteristiku vhodnosti zvoleného regresního modelu (po vynásobení koeficientu hodnotou 

100 lze zjistit, kolik procent celkové variability je možné vysvětlit pomocí regresního modelu) 

a je pokládán za vhodného ukazatele, který se používá ke statistickému šetření jako celku. 

Nicméně v případě přidání dalších vysvětlujících proměnných do modelu nebude 

jeho hodnota nikdy nižší. Z důvodu tohoto nedostatku dochází k použití korigovaného 

koeficientu determinace namísto již zmíněného koeficientu determinace.  

 

)1(
)1(

222 R
kn

k
RR −

+−
−= .      (2.20) 

 

kde: 

2R  korigovaný koeficient determinace, 

n počet pozorování, 

k počet parametrů modelu. 

 

Neméně důležitým ukazatelem je také koeficient korelace, který měří a znázorňuje 

těsnost závislosti, jež je popsána lineární regresní funkcí. Velikost tohoto ukazatele může 

nabývat hodnot z intervalu [-1,1]. Konkrétní hodnota pak může znázorňovat přímou funkční 

lineární závislost (hodnota koeficientu korelace je rovna +1), nepřímou funkční lineární 

závislost (hodnota koeficientu korelace odpovídá velikosti -1) či lineární nezávislost 
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mezi proměnnými (hodnota koeficientu korelace se shoduje s hodnotou 0). Hindls, Hronová, 

Seger a Fischer (2006, str. 206) upřesňují nejen postup pro výpočet tohoto ukazatele, ale také 

uvádí, že čím více se hodnota koeficientu korelace v absolutní hodnotě rovná jedné, tím je 

možné míru závislosti označit za silnější. 

Fiala (2008, str. 119) dále upozorňuje na významnost provedení F-testu. Za hlavní 

vypovídací schopnost tohoto testovacího kritéria lze považovat určení statistické významnosti 

modelu jako celku. Při určení hodnoty F-testu je možné postupovat následujícím způsobem: 

 

k

kn

R

R
F

)1(
*

1 2

2 +−

−
= .       (2.21) 

 

Pro vyvození závěrů je nezbytné hodnotu zjištěného F testovacího kritéria porovnat 

s hodnotou F*, která odpovídá kritické hodnotě Fisherova rozdělení s k a n-(k+1) stupni 

volnosti. Shodu modelu s daty lze považovat za významnou a navržený model je tedy možné 

označit za významný, jestliže F > F*. V případě, že F < F*, vysvětlující proměnné nemají 

významný vliv na vysvětlovanou proměnnou a model není statisticky významný. 

3.2.2 Další typy modelů 

Kromě klasického lineárního modelu se v matematické praxi lze setkat i s dalšími 

modely, ať už se jedná o zobecněný lineární model nebo o modely se zpožděnými 

proměnnými, modely vícerovnicovými či jinými dalšími modely.  

 

Zobecněný lineární model 

Při uvedení ekonometrické analýzy do praxe je možné se dostat do situace, 

kdy nedochází ke splnění (částečnému nebo plnému) předpokladů lineárního regresního 

modelu. V takovéto situaci, kdy dojde k porušení některého ze základních předpokladů 

modelu, je vhodné se zaměřit na zjištění, jaký vliv má nedodržení jednotlivých předpokladů 

klasického modelu na vlastnosti odhadových funkcí metody nejmenších čtverců, popřípadě 

jaký postup při testování modelu zvolit, aby kvalita odhadů parametrů při nedodržení daných 

požadavků zůstala zachována.  
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Modely zpožděných proměnných 

V rámci vztahů mezi ekonomickými veličinami lze zaznamenat také časté posuny 

mezi působením určitých faktorů, což znamená, že ekonomická data jsou často vytvářena 

vztahy, které mají dynamický charakter.  

Z důvodu existence dynamického charakteru vztahů je při popisu ekonomického 

modelu častou praxí zahrnutí zpožděných či minulých hodnot exogenních i endogenních 

veličin do množiny vysvětlujících proměnných. V případě, že bude regresní rovnice 

obohacena o zpožděné hodnoty exogenních proměnných, jedná o model rozdělených 

zpoždění. O autoregresním modelu lze hovořit v situaci, kdy regresní rovnice obsahuje 

kromě vysvětlujících proměnných také zpožděné hodnoty endogenní proměnné.  

V případě, kdy informace o délce zpoždění reakce závisle proměnné na změnu 

exogenní proměnné není známa, bývá při modelování použito nekonečně rozdělené zpoždění. 

Jestliže je tato informace o délce zpoždění známa nebo je možné ji odhadnout, je využíváno 

konečně rozdělené zpoždění.  

 

Vícerovnicové modely 

Až do současné chvíle byla pozornost věnována specifikaci, odhadu a testování 

jednorovnicových ekonometrických modelů. Hlavní charakteristika těchto modelů spočívá 

v popisu závislosti ekonomických proměnných odděleně, tzn. bez přihlédnutí k oboustranným 

vztahům mezi různými oblastmi ekonomiky, jednotlivými endogenními proměnnými 

či sférami reprodukčního procesu. 

Nicméně v ekonomické praxi se lze setkat situací, kdy pro určení endogenní proměnné 

nestačí jediná rovnice, jelikož vysvětlení chování makroekonomických i mikroekonomických 

veličin je v některých případech možné pouze prostřednictvím soustavy vzájemně závislých 

vztahů. Podle Huška (2007, str. 200) se daná situace projevuje tím způsobem, že endogenní 

proměnné a jejich pozorování nejsou určeny pouze predeterminovanými proměnnými, 

ale také ostatními endogenními proměnnými, což znamená, že v modelu mají 

některé vysvětlující proměnné stochastický charakter. Případ, kdy několik endogenních 

proměnných vystupuje nejen v pozici vysvětlované, ale také vysvětlující proměnné, zachycuje 

model simultánních rovnic (blíže viz. Hušek 2007, Hušek 1997, Fiala 2008). 
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3.3 Shrnutí 

Ve třetí kapitole této práce byla pozornost věnována ekonometrii, která představuje 

samostatný vědní obor propojující prvky matematiky, statistiky, ekonomické teorie 

a také informatiky. Působnost této kvantitativní ekonomické disciplíny, která se zabývá 

měřením a ověřením reálných ekonomických vztahů se datuje již od roku 1930 (Hušek, 2007, 

str. 9).  

Kapitola obsahuje mnoho důležitých teoretických poznatků ekonometrického 

modelování – charakteristika jednotlivých fází procesu, představení dvou významných 

ekonometrických metod a prezentace vybraných ekonometrických modelů. Součástí 

podkapitoly 3.2.1 bylo mimo jiné představení problémů, se kterými je možné se při 

ekonometrickém modelování setkat. Jednalo se o problém heteroskedasticity, autokorelace a 

multikolinearity. 

Při identifikaci ekonometrických modelů byla pozornost věnována především 

lineárnímu regresnímu modelu, který byl zvolen jako vhodný nástroj pro ekonometrické 

modelování závislosti vývoje devizového kurzu CZK/EUR na vývoji vybraných 

vysvětlujících proměnných. 
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4. Testování vlivu vybraných faktorů na determinaci 

devizového kurzu CZK/EUR 

Cílem závěrečné kapitoly této práce je pomocí metod regresní a korelační analýzy 

dospět k závěru, zda existuje závislost devizového kurzu CZK/EUR vystupujícího 

jako vysvětlovaná proměnná modelu na vybraných faktorech, které lze označit jako proměnné 

vysvětlující. Faktory, které budou v modelu vystupovat v pozici nezávislých 

neboli vysvětlujících proměnných, budou zastoupeny změnou úrokových sazeb, změnou míry 

inflace, změnou tempa růstu peněžní zásoby a změnou tempa růstu reálného produktu. Změna 

tempa devizového kurzu CZK/EUR bude zaujímat roli závislé neboli vysvětlované proměnné. 

Na základě výstupů této kapitoly bude možné dospět k závěru, zda byl naplněn 

primární a sekundární cíl diplomové práce a zda je možné potvrdit platnost definované 

hypotézy.  

4.1 Vysvětlující proměnné modelu 

Za vysvětlující proměnné ovlivňující devizový kurz lze považovat faktory, které jsou 

obecně označovány jako faktory fundamentální. Durčáková a Mandel (2010, str. 75) 

mezi tyto faktory zařazují zejména rovnováhu (nerovnováhu) platební bilance, inflační 

a úrokový diferenciál, změnu peněžní zásoby či tempo růstu národního důchodu. Nicméně 

mimo fundamentální faktory může být devizový kurz ovlivňován např. chováním subjektů 

vstupujících na devizový trh.  

Prostor této problematice věnuje také Jurečka spolu s Jánošíkovou (2004, str. 253-

254), kteří uvádějí základní faktory ovlivňující měnový kurz v krátkém období – změna 

úrokových sazeb, změna míry inflace, změnu růstu peněžní zásoby, změna míry růstu 

reálného produktu a očekávání budoucího vývoje měnových kurzů.  

Bednařík (2009) upozorňuje na různé studie, které se zabývaly podobnou 

problematikou, jako je téma této práce. I přestože se sám tento autor věnoval obrácené 

kauzalitě, tedy makroekonomickým dopadům vybraného měnového kurzu na konkrétní 

veličiny zkoumaných zemí, jím vybrané ukazatele při formulaci modelu jsou podobné 

faktorům, na které upozorňuje Jurečka a Jánošíková (2004). Bednařík (2009, str. 70) ve svém 

modelu využívá úrokovou sazbu na mezibankovním trhu, implicitní cenový deflátor, měnový 

agregát dle definice International Financial Statistics a reálný hrubý domácí produkt. 

Bednařík (2009) v modelu používá ještě další ukazatele, nicméně tyto ukazatele již nejsou 
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obdobné faktorům, které zmiňují Jurečka a Jánošíková (2004) nebo Durčáková a Mandel 

(2010). 

4.2 Datová základna 

Datovou základnu pro ekonometrické modelování závislosti devizového kurzu 

CZK/EUR na vybraných faktorech budou tvořit následující ukazatele - změna úrokových 

sazeb, změna míry inflace, změna tempa růstu peněžní zásoby, změna tempa růstu reálného 

produktu a v neposlední řadě také změna tempa devizového kurzu CZK/EUR. Hodnoty 

vysvětlované proměnné i vysvětlujících proměnných budou vyjádřeny čtvrtletní časovou 

řadou.  

Období, na které bude model aplikován, bude z důvodu dostupnosti dat zvoleno 

od roku 2002 do roku 2011. Veškerá data, která budou v modelu využita, budou pocházet 

ze statistických databází dostupných na internetových stránkách České národní banky 

a Českého statistického úřadu.  

Vstupní hodnoty vysvětlované a vysvětlujících proměnných obsahují přílohy práce. 

Vstupní data bylo potřeba vhodně transformovat na shodnou základnu (na %)31 a následně 

bylo potřeba propočítat změny jednotlivých proměnných – tyto číselné hodnoty budou 

použity při samotné aplikaci modelu. 

4.3 Aplikace modelu 

V praktické části této práce bude pozornost věnována samotné aplikaci vybraného 

modelu, tedy klasického lineárního regresního modelu na zvolená data v konkrétním časovém 

období. Hladina významnosti bude u všech potřebných výpočtů zvolena na úrovni 5 %. 

Veškeré výpočty budou provedeny v prostředí softwerového balíku Gretl, popřípadě 

v prostředí MS Excel.  

Proces ekonometrického modelování bude uskutečněn následujícím způsobem: 

• specifikace matematického a ekonometrického modelu, 

• definice nulové a alternativní hypotézy, 

• datová základna modelu, 

• odhad parametrů, 

                                                 

31 Transformace je provedena podle vztahu 100*
1

1

−

−−

t

tt

hodnota

hodnotahodnota
. 
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• statistická verifikace, 

• ekonometrické verifikace, 

• ekonomická verifikace, 

• využití modelu, 

• zhodnocení modelu. 

4.3.1 Formulace výchozího modelu 

Výchozí model bude znázorňovat vyjádření závislosti vysvětlované proměnné 

na všech zvolených vysvětlujících proměnných. 

 

Specifikace matematického a ekonometrického výchozího modelu 

Podstatou fáze specifikace matematického a následně také ekonometrického modelu 

je transformace poznatků o závislosti změně tempa růstu devizového kurzu CZK/EUR 

na změně úrokové míry, změně míry inflace, změně tempa růstu peněžní zásoba a změně 

tempa růstu hrubého domácího produktu do následujícího matematického zápisu: 

 

HDPMiuEURCZK ∆+∆+∆+∆+=∆ 43210 3/ βββββ ,   (4.1) 

uHDPMiuEURCZK +∆+∆+∆+∆+=∆ 43210 3/ βββββ ,  (4.2) 

 

kde: 

EURCZK /∆   změna tempa růstu devizového kurzu CZK/EUR, 

u∆    změna úrokové míry, 

i∆    změna míry inflace, 

3M∆    změna tempa růstu peněžní zásoby, 

HDP∆   změna tempa růstu hrubého domácího produktu, 

u   náhodná proměnná, 

43210 ,,,, βββββ  neznámé parametry. 

 

Vztah (4.1) znázorňuje matematický model, který se od modelu ekonometrického 

(4.2) odlišuje pouze zahrnutím náhodné složky u.  
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Definice nulové a alternativní hypotézy 

Další krok procesu ekonometrického modelování znázorňuje formulace nulové 

a alternativní hypotézy. Hypotézu je možné charakterizovat jako předpoklad, 

tedy zda vysvětlující proměnné mají nebo nemají vliv na vysvětlovanou proměnnou: 

• nulová hypotéza HDPMiuH ∆∆∆∆ ,3,,:0  nemá vliv na změnu devizového 

kurzu CZK/EUR; 

• alternativní hypotéza HDPMiuH A ∆∆∆∆ ,3,,:  má vliv na změnu devizového 

kurzu CZK/EUR.  

 

Datová základna výchozího modelu 

Datovou základnu výchozího modelu budou tvořit číselné údaje vysvětlované 

proměnné – změna tempa růstu devizového kurzu CZK/EUR a číselné údaje vysvětlujících 

proměnných - změna úrokových sazeb, změna míry inflace, změna tempa růstu peněžní 

zásoby a změna tempa růstu reálného produktu. Obrázky č. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 jsou 

zpracovány na základě dat uvedených v přílohách. Zachycené body znázorňují konkrétní 

hodnoty dané proměnné vždy ve druhém a čtvrtém čtvrtletí od roku 2002 do roku 2011. 

 

Prvním analyzovaným ukazatelem je vysvětlovaná proměnná modelu - změna tempa 

růstu devizového kurzu CZK/EUR. Vývoj této proměnné znázorňuje Obrázek č. 4.1. 
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Obrázek č. 4.1: Změna tempa růstu devizového kurzu CZK/EUR v období 2002-2011 
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Zdroj: Česká národní banka (2012), vlastní zpracování 

 

Z Obrázku č. 4.1 je ve sledovaném období 2002-2011 zřejmý znatelný volatilní vývoj 

vysvětlované proměnné. Největší změny byly zaznamenány mezi čtvrtým čtvrtletím roku 

2008 a druhým čtvrtletím roku 2009 a následně mezi druhým a čtvrtým čtvrtletím roku 2009. 

Hodnota devizového kurzu CZK/EUR dosahovala ve Q4/2008 úrovně 26,930 CZK/EUR, 

ve Q2/2009 úrovně 25,890 CZK/EUR a ve Q4/2009 úrovně 26,465 CZK/EUR. Přílišné 

změny tohoto ukazatele v období Q4/2008 - Q4/2009 mohou být vysvětleny v kontextu 

projevování důsledků světové finanční krize. 

 

V této části práce je prostor věnován grafické analýze jednotlivých vysvětlujících 

proměnných ve zvoleném období.  

První vysvětlující proměnnou je změna úrokových sazeb. Jako vhodná úroková sazba 

existující v podmínkách České republiky je zvolena 2T repo sazba. Tuto sazbu lze označit 

za klíčovou sazbu repo operací jako hlavního nástroje operací na volném trhu (doba trvání 

těchto operací je stanovena na 14 dní, z tohoto důvodu se jedná o dvoutýdenní repo sazbu). 

Obrázek č. 4.2 zachycuje vývoj této proměnné v období 2002-2011. 
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Obrázek č. 4.2: Změna úrokové sazby – 2T repo sazby a změna tempa růstu devizového 

kurzu CZK/EUR v období 2002-2011 
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Zdroj: Česká národní banka (2012), vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 4.2 zobrazuje vývoj změny 2T repo sazby doplněné o změnu tempa růstu 

devizového kurzu CZK/EUR. Ve zvoleném období byly změny úrokové míry téměř 

minimální. Největší výkyv byl zaznamenán v období mezi druhým a čtvrtým čtvrtletím roku 

2008 a následně mezi čtvrtým čtvrtletím roku 2008 a druhým čtvrtletím doku 2009. Důvod 

této změnu může být opět přisuzován dopadům finanční krize, na kterou mohla reagovat 

Centrální banka regulací právě této sazby.  

 

Druhou analyzovanou vysvětlující proměnnou je změna míry inflace. Český statistický 

úřad vyjadřuje tuto proměnnou přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci. 

Tento ukazatel vystihuje procentuální změnu cenové hladiny sledovaného měsíce ve srovnání 

s měsícem předcházejícím.  
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Obrázek č. 4.3: Změna míry inflace a změna tempa růstu devizového kurzu CZK/EUR 

v období 2002-2011 
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Zdroj: Český statistický úřad (2012), vlastní zpracování 

 

Z Obrázku 4.3 je zřejmé, že v průběhu sledovaného období byly změny míry inflace 

minimální. Období mezi druhým čtvrtletím roku 2008 a druhým čtvrtletím roku 2009 zůstalo 

i přes působení dopadů finanční krize relativně stabilní a ve změně míry inflace se příliš 

neprojevilo. 

V případě, že by místo míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen 

k předchozímu měsíci byla analyzována míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu 

spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku, dosahovaly by zajisté jednotlivé 

změny hodnoty větších rozdílů.  

 

Změna tempa růstu peněžní zásoby je třetí vysvětlující proměnnou modelu. Česká 

národní banka zvolený ukazatel označuje jako tzv. široké peníze (M3). Tento peněžní agregát 

zahrnuje tzv. střední peníze (M2) a obchodovatelné nástroje, které jsou emitované sektorem 

měnových finančních institucí. Konkrétně tento měnový agregát obsahuje emitované oběživo, 

jednodenní vklady, vklady s dohodnutou splatností do 2 let, vklady s výpovědní lhůtou 

do 3 měsíců, repo operace, akcie/podílové listy fondů peněžního trhu a emitované dluhové 



54 

 

cenné papíry do 2 let. Obrázek č. 4.4 znázorňuje vývoje tohoto ukazatele ve srovnání 

s vývojem vysvětlované proměnné. 

Obrázek č. 4.4: Změna tempa růstu peněžní zásoby a změna tempa růstu devizového 

kurzu CZK/EUR v období 2002-2011 
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Zdroj: Česká národní banka (2012), vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 4.4 znázorňuje nestálý vývoj změny tempa růstu peněžní zásoby a zároveň 

nestálý vývoj změny tempa růstu devizového kurzu CZK/EUR. Největší změny vývoje tohoto 

ukazatele je možné opět zaznamenat v období, kdy se celý svět potýkal s dopady finanční 

krize, nicméně překvapivým je také přelom let 2004 a 2005 a především opačně orientované 

výsledky ve druhém čtvrtletí roku 2004 a čtvrtém čtvrtletí roku 2006.  

 

Poslední vysvětlující proměnnou je změna tempa růstu reálného hrubého domácího 

produktu. Tento ukazatel, jehož vývoj v čase zobrazuje Obrázek č. 4.5 je podle Českého 

statistického úřadu vyjadřován jako HDP v průměrných cenách předchozího roku.  
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Obrázek č. 4.5: Změna tempa míry růstu hrubého reálného produktu a změna tempa 

růstu devizového kurzu CZK/EUR v období 2002-2011 
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Zdroj: Český statistický úřad (2012), vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 4.5 zobrazuje vývoj poslední vysvětlující proměnné. Na první pohled může 

zaznamenaná změna tempa růstu reálného hrubého domácího produktu v daném období 

působit nedůvěryhodně. Nicméně v případě zprůměrování jednotlivých čtvrtletních hodnot 

v jednotlivých letech 2002-2011 se vývoj změny tepa růstu reálného hrubého domácího 

produktu dostává na průměrnou hodnotu cca 1,363 %. Za zmínku opět stojí opačně 

orientované výsledky ve druhém čtvrtletí roku 2009. 

 

Odhad parametrů výchozího modelu 

Tato fáze ekonometrického modelování představuje výpočet parametrů modelu. 

Pro výpočet konkrétních hodnot je využita metoda nejmenších čtverců. Vypočtené hodnoty 

koeficientů udává Tabulka č. 4.1.  
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Tabulka č. 4.1: Parametry lineárního regresního modelu – výchozí model 

             koeficient 

konstanta -0,0192007 
∆u -1,76089 
∆i -1,44083 
∆M3 1,27999 
∆HDP -0,174626 

Zdroj: Gretl, vlastní výpočet 

 

Z výše uvedené Tabulky č. 4.1, je možné sestavit tvar ekonometrického modelu: 

∆CZK/EUR = - 0,0192007 – 1,76089∆u – 1,44083∆i 

  + 1,27999∆M3 – 0,174626∆HDP   (4.3) 

 

Statistická verifikace výchozího modelu 

Podstatou procesu statistické verifikace výchozího modelu je posouzení statistické 

významnosti jednotlivých vysvětlujících proměnných, tedy změny úrokové míry, změny míry 

inflace, změny tempa růstu peněžní zásoby a změny tempa růstu reálného hrubého domácího 

produktu. Stejně důležité jako posouzení statistické významnosti jednotlivých vysvětlujících 

proměnných je také posouzení statistické významnosti modelu jako celku. 

Pravděpodobnost statistické významnosti jednotlivých vysvětlujících proměnných 

je možné ověřit porovnáním p-hodnot s hladinou významnosti. Statistickou významnost 

modelu jako celku lze potvrdit na základě výsledku F-testu. Neméně důležité jsou 

také regresní statistiky (koeficient korelace a koeficient determinace). 

Tabulka č. 4.2 zobrazuje p-hodnoty, pomocí kterých lze posoudit, zda jsou jednotlivé 

vysvětlující proměnné modelu statisticky významné či nikoli.  

Tabulka č. 4.2: P-hodnoty lineárního regresního modelu – výchozí model 

                p-hodnota 

konstanta 0,9690 
∆u 0,2673 
∆i 0,3687 
∆M3 5,25e-07 
∆HDP 0,0095 

Zdroj: Gretl, vlastní výpočet 

 

Z Tabulky 4.2 je možné vyvodit závěry týkající se pravidla statistické významnosti 

jednotlivých vysvětlujících proměnných. Toto pravidlo je založeno na následující podmínce: 
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vysvětlující proměnná bude statisticky významná, jestliže její p-hodnota bude menší 

než hladina významnosti zvolená na začátku aplikace modelu 0,05)( =α . Tato podmínka 

je splněna pouze u vysvětlující proměnné ∆M3 a ∆HDP, které je možné označit 

jako proměnné statistiky významné. Vysvětlující proměnné ∆u a ∆i tuto podmínku bohužel 

nesplňují. Jedná se tedy statisticky nevýznamné vysvětlující proměnné. 

Z důvodu existence statisticky nevýznamných proměnných v modelu bude proces 

ekonometrického modelování výchozího modelu pozastaven a pozornost bude věnována 

ekonometrického modelování alternativního modelu, ze kterého budou proměnné ∆u a ∆i 

vyloučeny. 

4.3.2 Formulace alternativního modelu 

Vzhledem k přítomnosti dvou statisticky nevýznamných proměnných ve výchozím 

modelu byl proces ekonometrického modelování přerušen. Nyní bude prostor věnován 

ekonometrickému modelování alternativního modelu, ze kterého budou statisticky 

nevýznamné proměnné vyřazeny. Alternativní model bude znázorňovat vyjádření závislosti 

vysvětlované proměnné na všech vysvětlujících proměnných, které ve výchozím modelu 

vystupovaly jako proměnné statisticky významné. 

 

Specifikace matematického a ekonometrického alternativního modelu 

Procesem specifikace matematického a ekonometrického alternativního modelu 

se rozumí vyjádření závislosti v následujících tvarech – matematický tvar znázorňuje vztah 

(4.4) a ekonometrický vztah je vyjádřen vztahem (4.5): 

 

HDPMEURCZK ∆+∆+=∆ 210 3/ βββ ,     (4.4) 

uHDPMEURCZK +∆+∆+=∆ 320 3/ βββ ,    (4.5) 

 

kde: 

EURCZK /∆   změna tempa růstu devizového kurzu CZK/EUR, 

3M∆    změna tempa růstu peněžní zásoby, 

HDP∆   změna tempa růstu hrubého domácího produktu, 

u   náhodná proměnná, 

210 ,, βββ   neznámé parametry. 
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Definice nulové a alternativní hypotézy 

V souvislosti s vyjádřením závislosti vysvětlované proměnné - změna tempa růstu 

devizového kurzu CZK/EUR na proměnných vysvětlovaných - změna tempa růstu peněžní 

zásoby a změna tempa růstu reálného hrubého domácího produktu lze nadefinovat znění 

nulové a alternativní hypotézy.  

• nulová hypotéza HDPMH ∆∆ ,3:0  nemá vliv na změnu devizového kurzu 

CZK/EUR; 

• alternativní hypotéza HDPMH A ∆∆ ,3:  má vliv na změnu devizového kurzu 

CZK/EUR.  

 

Datová základna alternativního modelu 

Výstupem statistické verifikace výchozího modelu bylo zjištění přítomnosti 

dvou statisticky nevýznamných proměnných. Jednalo se o ∆u a ∆i. U zbývajících dvou 

proměnných ∆M3 a ∆HDP byla potvrzena jejich statistická významnost, která potvrzuje 

jejich ponechání v alternativním modelu. 

Z výše uvedených poznatků je možné vyvodit závěry o proměnných, které budou 

tvořit datovou základnu alternativního modelu - změna tempa růstu devizového kurzu 

CZK/EUR, změna tempa růstu peněžní zásoby a změna tempa růstu reálného produktu. 

Jelikož budou číselné hodnoty těchto ukazatelů totožné s hodnotami, které byly využity 

u datové základny výchozího modelu, nebude jejich vývoj ve zvoleném období 2002-2011 

znovu graficky analyzován. 

 

Odhad parametrů alternativního modelu 

Při modelování alternativního modelu bude stejně jako při modelování výchozího 

modelu pro odhadnutí neznámých parametrů modelu využita metoda nejmenších čtverců. 

Výsledky odhadu neznámých parametrů udává Tabulka č. 4.3. 

Tabulka č. 4.3: Parametry lineárního regresního modelu – alternativní model 

             koeficient 

konstanta 0,121349 
∆M3 1,35710 
∆HDP -0,205157 

Zdroj: Gretl, vlastní výpočet 
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Na základě zjištěných odhadů parametrů alternativního modelu, které uvádí Tabulka 

č. 4.3, je možné sestavit následující tvar ekonometrického modelu: 

 

∆CZK/EUR = 0,121349 + 1,35710∆M3 – 0,205157∆HDP   (4.6) 

 

Statistická verifikace alternativního modelu 

Statistickou verifikací se rozumí posouzení statistické významnosti ukazatelů změny 

tempa růstu peněžní zásoby a změny tempa růstu reálného hrubého domácího produktu, 

které v alternativním modelu vystupují jako vysvětlující proměnné. Toto posouzení bude 

provedeno srovnáním nově vypočtených p-hodnot pro obě vysvětlující proměnné s hladinou 

významnosti. V případě, že bude potvrzena statistická významnost obou proměnných, dalším 

krokem bude testování významnosti modelu jako celku s využitím výsledku F testu. Zjištěný 

výsledek bude opět porovnáván se zvolenou hladinou významnosti. Do procesu statistické 

verifikace je vhodné zařadit také zjištění regresních statistik, tedy koeficientu korelace 

a koeficientu determinace. Všechny potřebné výsledky zobrazují Tabulky č. 4.4, 4.5 a 4.6. 

Tabulka č. 4.4: P-hodnoty lineárního regresního modelu – alternativní model  

            p-hodnota 

koeficient 0,8004 
∆M3 5,06e-08 
∆HDP 0,0014 

Zdroj: Gretl, vlastní výpočet 

 

Na základě pravidla statistické významnosti jednotlivých vysvětlujících proměnných32 

lze z Tabulky č. 4.4 vyvodit závěr, že obě vysvětlující proměnné ∆M3 i ∆HDP tuto podmínku 

splňují a lze je tedy označit za statisticky významné proměnné. Ve výchozím modelu byl 

proces ekonometrického modelování v této fázi pozastaven, jelikož výchozí model obsahoval 

proměnné statisticky nevýznamné. U alternativního modelu tato situace nenastala, proto 

je možné v ekonometrickém modelování postupovat dalším krokem, který představuje 

ověření statistické významnosti modelu jako celku zobrazené v Tabulce č. 4.5. 

                                                 
32 Vysvětlující proměnná je statisticky významná, když hladina významnosti (v tomto případě se jedná 

o hodnotu 0,05)( =α ) je menší než zjištěná p-hodnota. 
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Tabulka č. 4.5: P-hodnota (F) – alternativní model 

           Významnost F 

P-hodnota (F) 2,91e-07 

Zdroj: Gretl, vlastní výpočet 

 

P-hodnota (F) umožňuje odpovědět na otázku, zda je model jako celek statisticky 

významný či nikoli. Pravidlo statistické významnosti modelu jako celku je založeno 

na obdobném principu jako pravidlo statistické významnosti jednotlivých vysvětlujících 

proměnných33. Při porovnání zjištěné hodnoty (2,91e-07) s hladivou významnosti 

0,05)( =α lze dospět k závěru, že model je jako celek statisticky významný, jelikož hodnota 

znázorňující Významnost F je menší než hladina významnosti.  

Testování významnosti modelu lze též provést srovnáním výsledku F testu - 

testovacího kritéria (2.21) s kritickou hodnotou Fisherova rozdělení s k a n-k-1 stupni 

volnosti. F test vychází z nulové hypotézy H0, která uvádí, že všechny regresní koeficienty 

vystupující v alternativním modelu jsou současně nulové, tzn. že vysvětlující proměnné 

nemají žádnou vysvětlující sílu (neovlivňují změnu devizového kurzu CZK/EUR). 

Na nulovou hypotézu H0 navazuje hypotéza alternativní HA, jež uvádí existenci alespoň 

jednoho současně nenulového koeficientu, tzn. vysvětlující proměnné mají vysvětlující sílu 

(ovlivňují změnu devizového kurzu CZK/EUR). Nulová hypotéza H0 je přijata, jestliže je 

hodnota testovacího kritéria menší než hodnota Fisherova rozdělení. K zamítnutí nulové 

hypotézy ve prospěch hypotézy alternativní dochází v situaci, kdy hodnota testovacího 

kritéria dosahuje vyšší hodnoty než hodnota Fisherova rozdělení. 

Při procesu ekonometrického modelování alternativního modelu byla zjištěna hodnota 

testovacího kritéria vycházejícího ze vztahu (2.21) na úrovni 23,85442 (výsledek odpovídá 

hodnotě F(2,35) v modelu zobrazeném v prostředí Gretl). Hodnota Fisherova rozdělení 

s (k, n-k-1) stupni volnosti byla zjištěna na úrovni 3,26742. Jelikož je hodnota testovacího 

kritéria (23,85442) vyšší než hodnota Fisherova rozdělení (3,26742) dochází k přijetí 

alternativní hypotézy, tudíž lze uvést, že vysvětlující proměnné ∆M3 i ∆HDP mají vliv 

na změnu devizového kurzu. 

Poslední zkoumání, které lze zařadit do statistické verifikace modelu, je zjištění 

regresní statistik, jejichž výsledky zobrazuje Tabulka č. 4.6. 
                                                 

33 Model je jako celek statisticky významný, když hladina významnosti (v tomto případě se jedná o hodnotu 

0,05)( =α ) je menší než zjištěná P-hodnota (F). 
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Tabulka č. 4.6: Regresní statistiky – alternativní model  

       zjištěné hodnoty 

Koeficient korelace 0,759492485 
Koeficient determinace 0,576829 

Zdroj: Gretl a MS Excel, vlastní výpočet 

 

Tabulka č. 4.6 udává hodnoty významných regresních statistik. Hodnota koeficientu 

korelace uvádí, že vývoj ∆CZK/EUR je ze 75,95 % závislý na vývoji vysvětlujících 

proměnných. Druhou významnou regresní statistiku představuje koeficient determinace, 

který říká, že za zvolené období vysvětlují vysvětlující proměnné změnu devizového kurzu 

CZK/EUR na cca 57,68 %. Zbývající hodnota, tedy cca 42,32 % znázorňuje ovlivňování 

vývoje devizového kurzu CZK/EUR jinými vysvětlujícími proměnnými, které nejsou 

pro tento alternativní model relevantní. 

 

Ekonometrická verifikace alternativního modelu 

Podstatou ekonometrické verifikace je ověření základních předpokladů regresního 

modelu, které byly vysvětleny a blíže popsány v podpodkapitole 3.2.1. Vzhledem 

k automatickému splnění prvního a druhého předpokladu zajištěného povahou metody 

nejmenších čtverců, bude v rámci ekonometrické verifikace alternativního modelu nutné 

ověřit normálního rozdělní reziduí, autokorelaci, heteroskedasticitu a multikolinearitu.  

 

Test normálního rozdělení reziduí lze ověřit grafickým znázornění (viz. Obrázek 

č. 4.6) nebo prostřednictvím srovnání zjištěné p-hodnoty s hladinou významnosti. Předpoklad 

normálního rozdělení reziduí bude splněn, jestliže zjištěná p-hodnota bude vyšší než hladina 

významnosti. 
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Obrázek č. 4.6: Testovací statistika pro normalitu – alternativní model 
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Zdroj: Gretl, vlastní zpracování 

 

Z Obrázku č. 4.6, stejně jako z porovnání zjištěné p-hodnoty (0,660622) s hladinou 

významnosti 0,05)( =α , kdy p-hodnota dosahuje podle podmínky vyšší hodnoty než hladina 

významnosti, je možné potvrdit normální rozdělení reziduí (základní předpoklad lineárního 

regresního modelu je splněn). 

 

Ověření problému autokorelace neboli párové závislosti je provedeno s využitím 

Durbin-Watsonova kritéria. Hodnoty tohoto kritéria se nachází na intervalu <0,4>. Hodnota 

DW testu na okolí bodu dva znázorňuje párovou nezávislost, tedy neexistenci autokorelace 

v modelu. Hodnota DW testu na úrovni nula představuje pozitivní závislost a naopak 

pro hodnotu DW testu na úrovni čtyři je charakteristická závislost negativní.  

Softwerový balík Gretl při ověření autokorelace vrátil hodnotu Durbin-Watsonova 

kritéria na úrovni 2,522157. Jelikož se tato hodnota se nachází v okolí bodu dva, je potvrzena 

neexistence autokorelace ve zvoleném alternativním modelu (základní předpoklad lineárního 

regresního modelu je splněn). 

 

Pro ověření heteroskedasticity je opět využit softwerový balík Gretl. Testování 

samotného problému bude provedeno s využitím Whiteova testu, který zobrazí hledanou p-

hodnotu. Pro zamítnutí heteroskedasticity v aplikovaném modelu je nezbytné, aby zjištěná p-

hodnota (0,606982) dosahovala vyšší úrovně než hladina významnosti 0,05)( =α . 
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Na základě porovnání těchto ukazatelů lze potvrdit splnění podmínky konstantního rozptylu 

reziduí neboli homoskedasticity a vyloučení existence heteroskedasticity (základní 

předpoklad lineárního regresního modelu je splněn). 

 

Pro ověření multikolinearity, jakožto vzájemné statistické závislosti mezi ∆M3 

a ∆HDP, je využita matice párových korelačních koeficientů. Hodnoty této matice jsou 

zobrazeny v Tabulce č. 4.7. 

Tabulka č. 4.7: Matice korelačních koeficientů – alternativní model 

 ∆M3 ∆HDP 
∆M3 1,0 0,52340232 
∆HDP  1,0 

Zdroj: Gretl, vlastní výpočet 

 

Na základě zjištěné matice korelačních koeficientů je možné provést vyhodnocení, 

zda se mezi jednotlivými vysvětlujícími proměnnými multikolinearita vyskytuje či nikoli. 

Na základě obecného pravidla, které stanovuje hranici lineární závislosti na úrovni 

0,8 lze uvést, že se mezi jednotlivými vysvětlujícími proměnnými vzájemná závislost 

nevyskytuje (multikolinearita je vyloučena) - hodnota zjištěného párového korelačního 

koeficientu mezi ∆M3 a ∆HDP je menší než zmíněná hranice 0,8 (základní předpoklad 

lineárního regresního modelu je splněn). 

 

Ekonomická verifikace alternativního modelu 

Proces ekonomické verifikace zahrnuje ověření souladu modelu s předem danými 

informaci či shody hodnot parametrů s teorií. V návaznosti na ekonometrický vztah vyjádřený 

v rovnici (4.6) lze dospět k následujícím závěrům týkajících se změny tempa růstu 

devizového kurzu CZK/EUR: 

• hodnota 0,121349 říká, že nulová změna tempa růstu peněžního agregátu 

M3 a zároveň také nulová změna tempa růstu reálného HDP vyvolává rostoucí 

změnu tempa růstu devizového kurzu o cca 0,121 %; 

• hodnota 1,35710 říká, že pokud dojde k 1 % kladné změně tempa růstu peněžní 

zásoby M3, bude tato změna doprovázena kladnou změnu tempa růstu 

devizového kurzu CZK/EUR o cca 1,357 % (závěry, které vyplývají z modelu, 
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je možné ztotožnit s poznatky, které uvádí teorie34, tzn. růst peněžní zásoby 

vyvolá znehodnocení neboli růst kurzu); 

• hodnota – 0,205157 říká, že kladná změna tempa růstu reálného HDP o 1 % 

bude mít za následek pokles změny tempa růstu devizového kurzu CZK/EUR o 

cca 0,205 %35 (závěry, které vyplývají z modelu, je možné ztotožnit 

s poznatky, které uvádí teorie36, tzn. růst hrubého domácího produktu vyvolá 

zhodnocení neboli pokles kurzu). 

 

Využití alternativního modelu 

Při výběru časové řady bylo nezbytné respektovat dostupnost zveřejněných dat, 

která se nyní přelévá do možnosti využití modelu. Vzhledem k nedostupnosti budoucích 

hodnot vysvětlujících proměnných, je možné zvolený model aplikovat pouze ex post, tedy 

pouze pro analýzu vývoje v minulosti. 

 

Zhodnocení alternativního modelu 

Důvod ekonometrického modelování alternativního modelu spočíval v existenci 

statisticky nevýznamných vysvětlujících proměněných ∆u a ∆i ve výchozím modelu. 

Při realizaci tohoto upraveného (alternativního) modelu došlo k potvrzení nejen statistické 

                                                 
34 Změna růstu peněžní zásoby má silnou vazbu na úrokovou míru a na inflaci, tzn. v případě, že dojde k růstu 

peněžní zásoby, promítne se do růstu míry inflace a současně také do poklesu úrokových sazeb. Názorná situace 

by mohla být představena na rychlejším tempu růstu peněžní zásoby v jedné zemi. Toto rychlejší tempo růstu 

peněžní zásoby (a tím také růst míry inflace a pokles úrokových sazeb) by bylo doprovázeno znehodnocením 

měny této země ve srovnání se zemí, kde je zaznamenáno relativně nižší tempo růstu peněžní zásoby. 
35 V tomto konkrétním případě se předpokládá, že růst produktu vyvolává větší poptávku po domácím zboží, 

která je doprovázena růstem poptávky po domácí měně. Může nastat i situace, kdy růst produktu vyvolá namísto 

větší poptávky po domácím zboží růst poptávky po zboží zahraničním, nicméně v tomto konkrétním případě 

se tato situace nepřepokládá. 
36 Situace, kdy dochází k růstu reálného produktu, představuje růst agregátní poptávky, která je doprovázena 

zvýšenou spotřebou statků ze strany domácností a firem. Růst spotřeby vyvolává další změny - jedná se o větší 

poptávku po domácích i zahraničních statcích. V případě, že dojde k růstu poptávky po zahraničních statcích, 

bude mít tato změna za následek stejný růst poptávky po zahraniční měně. Na měnových trzích tato situace 

vyústí ve znehodnocení měny domácí země, kde byl zaznamenán vyšší růst produktu. V případě, že dojde 

k růstu poptávky po statcích domácích, bude tato situace doprovázena růstem poptávky po domácí měně, 

která se projeví ve znehodnocení měny zahraniční a zároveň též ve zhodnocení měny domácí. 
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významnosti dvou zbývajících vysvětlujících proměnných, tedy změny tempa růstu peněžní 

zásoby M3 a změny tempa růstu reálného HDP, ale také k potvrzení statistické významnosti 

modelu jako celku. Vzhledem k dosaženým výsledkům, je možné model považovat za 

vhodný. Na základě testování v podobě t-testu a F testu je možné vyvodit závěry o přijetí 

alternativní hypotézy H0, která potvrzuje závislost změny devizového kurzu na ∆M3 i ∆HDP. 

Při procesu ekonometrického modelování byl v alternativním modelu potvrzen předpoklad 

normálního rozdělení reziduí a byla zamítnuta existence autokorelace, heteroskedasticity 

a multikolinearity. 

 

Tabulka č. 4.8: Celkový výstup Gretl – výchozí model 

Model 1: OLS, za použití pozorování 2002:3-2011:4 (T = 38) 

Závisle proměnná: změna_CZK_EUR 

 

  Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  
const -0,0192007 0,489962 -0,0392 0,96898  
zmena_u -1,76089 1,56071 -1,1283 0,26735  
zmena_i -1,44083 1,58088 -0,9114 0,36869  
zmena_M3 1,27999 0,206206 6,2073 5,25e-07 *** 
zmena_HDP -0,174626 0,063445 -2,7524 0,00954 *** 

 
Střední hodnota závisle 
proměnné 

 0,246315  Sm. odchylka závisle 
proměnné 

 4,387105 

Součet čtverců reziduí  283,1949  Sm. chyba regrese  2,929447 
Koeficient determinace  0,602326  Adjustovaný koeficient 

determinace 
 0,554123 

F(4, 33)  12,49562  P-hodnota(F)  2,70e-06 
Logaritmus věrohodnosti -92,08210  Akaikovo kritérium  194,1642 
Schwarzovo kritérium  202,3521  Hannan-Quinnovo 

kritétium 
 197,0774 

rho (koeficient 
autokorelace) 

-0,311643  Durbin-Watsonova 
statistika 

 2,580569 

 
Test normality reziduí - 
 Nulová hypotéza: chyby jsou normálně rozdělené 
 Testovací statistika: ChĂ--kvadrĂˇt(2) = 0,192439 
 s p-hodnotou = 0,908265 
Whiteův test heteroskedasticity - 
 Nulová hypotéza: není zde heteroskedasticita 
 Testovací statistika: LM = 14,5432 
 s p-hodnotou = P(ChĂ--kvadrĂˇt(14) > 14,5432) = 0,410076 
 

Zdroj: Gretl, vlastní výpočet 
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Tabulka č. 4.9: Celkový výstup Gretl – alternativní model 

Model 1: OLS, za použití pozorování 2002:3-2011:4 (T = 38) 

Závisle proměnná: změna_CZK_EUR 

 
  Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  
const 0,121349 0,476411 0,2547 0,80043  
zmena_M3 1,3571 0,196532 6,9052 5,06e-08 *** 
zmena_HDP -0,205157 0,0590237 -3,4758 0,00138 *** 

 
Střední hodnota závisle 
proměnné 

 0,246315  Sm. odchylka závisle 
proměnné 

 4,387105 

Součet čtverců reziduí  301,3519  Sm. chyba regrese  2,934289 
Koeficient determinace  0,576829  Adjustovaný koeficient 

determinace 
 0,552648 

F(2, 35)  23,85442  P-hodnota(F)  2,91e-07 
Logaritmus věrohodnosti -93,26282  Akaikovo kritérium  192,5256 
Schwarzovo kritérium  197,4384  Hannan-Quinnovo 

kritétium 
 194,2736 

rho (koeficient 
autokorelace) 

-0,279524  Durbin-Watsonova 
statistika 

 2,522157 

 
Test normality reziduí - 
 Nulová hypotéza: chyby jsou normálně rozdělené 
 Testovací statistika: ChĂ--kvadrĂˇt(2) = 0,829147 
 s p-hodnotou = 0,660622 
Whiteův test heteroskedasticity - 
 Nulová hypotéza: není zde heteroskedasticita 
 Testovací statistika: LM = 3,60887 
 s p-hodnotou = P(ChĂ--kvadrĂˇt(5) > 3,60887) = 0,606982 
 

Zdroj: Gretl, vlastní výpočet 

 

4.4 Shrnutí 

Cílem závěrečné kapitoly této práce bylo ekonometrické modelování závislosti 

mezi zvolenými proměnnými. V pozici vysvětlované proměnné, tedy proměnné závislé 

vystupovala změna tempa růstu devizového kurzu CZK/EUR. Do role vysvětlujících 

proměnných neboli proměnných nezávislých byla zvolena změna úrokové sazby - 2T repo 

sazby, změna míry inflace, změna tempa růstu peněžní zásoby – peněžního agregátu 

M3 a nakonec také změna tempa růstu reálného hrubého domácího produktu. V procesu 

ekonometrického modelování bylo potřeba analyzovat dva modely – výchozí a alternativní 



67 

 

model. Nutnost provedení těchto dvou analýz byla zapříčiněna existencí dvou statisticky 

nevýznamných proměnných ve výchozím modelu, jednalo se o ∆u a ∆i. Tyto vysvětlující 

proměnné byly následně z procesu ekonometrického modelování alternativního modelu 

vyloučeny a proces ekonometrického modelování výchozího modelu byl ukončen 

Tabulka č. 4.9 obsahuje výčet všech důležitých ukazatelů alternativního modelu. 

Mezi významné charakteristiky je možné zařadit p-hodnoty jednotlivých vysvětlujících 

proměnných, koeficient determinace a p-hodnota (F).  

Ve fázi statistické verifikace byla potvrzena statistická významnost obou 

vysvětlujících proměnných alternativního modelu, tedy proměnné ∆M3 a ∆HDP. Dále byla 

potvrzena statistická významnost modelu jako celku a bylo možné potvrdit platnost 

alternativní hypotézy o vlivu vysvětlujících proměnných ∆M3 a ∆HDP na změnu devizového 

kurzu CZK/EUR.  

Výsledek ekonometrické verifikace potvrdil splnění všech požadavků, které 

se k lineárnímu regresnímu modelu vážou. Jednalo se o zamítnutí existence 

heteroskedasticity, autokorelace i multikolinearity a potvrzení normálního rozdělení reziduí. 

Vzhledem ke všem dosaženým výsledkům je možné analyzovaný alternativní model 

označit za model vhodně zvolený. 
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5. Závěr 

Problematika devizového kurzu CZK/EUR spadá do oblasti zájmů, které jsou 

diskutovány dnes a denně, a to již od 1.1.1999. K tomuto dni byla hodnota devizového kurzu 

stanovena na úrovni 35,226 CZK/EUR37. Hodnota ke dni 4.4.201238, která je na úrovni 

24,625 CZK/EUR zdaleka neodpovídá původně stanovené hodnotě. Nyní je tedy možné klást 

si otázku, které faktory se na takové míře poklesu kurzu CZK/EUR podílely? Odpověď je 

možné nalézt v různých studiích a mnoha publikacích. 

Tato práce se při řešení problematiky determinace devizového kurzu CZK/EUR 

pomocí ekonometrických metod opírá o poznatky Jurečky a Jánošíkové (2004), Durčákové 

a Mandela (2010), Fraita a Komárka (1999) a Komárkové a Komárka (2008). Uvedení autoři 

poukazují na různé faktory, které mohou mít na vývoj devizového kurzu vliv. Jejich poznatky 

se mi staly inspirací pro výběr vhodných faktorů, jejichž vliv na devizový kurz CZK/EUR byl 

v této práci zkoumán. Jako vhodné determinanty byly zvoleny změna úrokových sazeb, 

změna míry inflace, změna růstu peněžní zásoby a změna míry růstu reálného produktu. 

Práce je strukturována do tří hlavních kapitol. Postupně se přechází od teoretických 

poznatků měnových trhů a měnových kurzů, přes teoretické poznatky ekonometrického 

modelování až praktickým závěrům, na základě kterých měla být ověřena platnost hypotézy 

definované v úvodu práce, tedy zda mají vysvětlující proměnné HDPMiu ∆∆∆∆ ,3,, vliv na 

změnu devizového kurzu.  

Proces ekonometrického modelování byl zahájen na výchozím modelu, v němž roli 

vysvětlujících proměnných zaujímaly již výše uvedené determinanty, tedy změna úrokových 

sazeb, změna míry inflace, změna růstu peněžní zásoby a změna míry růstu reálného 

produktu. Ve výchozím modelu byla bohužel nalezena přítomnost dvou statisticky 

nevýznamných proměnných, a to iu ∆∆ , . Tyto proměnné bylo nutné z modelu odstranit 

a vytvořit model alternativní. Nové testování, nyní testování alternativního modelu, 

jehož vysvětlujícími proměnnými byly pouze změna růstu peněžní zásoby a změna míry růstu 

                                                 
37 Česká národní banka. Vybrané devizové kurzy [online]. 2003-2012 [cit. 2012-04-04]. Dostupné 

z: http://www.cnb.cz/miranda2/m2/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/vybrane.html?mena=

EUR&od=01.01.1999&do=31.12.1999 
38 Česká národní banka. Vybrané devizové kurzy [online]. 2003-2012 [cit. 2012-04-04]. Dostupné 

z: http://www.cnb.cz/miranda2/m2/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/vybrane.html?mena=

EUR&od=01.01.2012&do=31.12.2012 
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reálného produktu, potvrdilo statistickou významnost obou vysvětlujících proměnných, 

tedy HDPM ∆∆ ,3 a statistickou významnost modelu jako celku. Statistická významnost 

vysvětlujících proměnných byla potvrzena srovnáním výsledků t-testů, resp. porovnáním 

zjištěných p-hodnot (p-hodnota ∆M3 = 5,06e-08 a p-hodnota ∆HDP = 0,0014) s hladinou 

významnosti 0,05)( =α , p-hodnota ∆M3 < hladina významnosti a p-hodnota 

∆HDP < hladina významnosti. Statistická významnost modelu jako celku byla potvrzena 

srovnáním výsledku F testu (23,85442) s hodnotou Fisherova rozdělení (3,26742), hodnota F 

testu > hodnota Fisherova rozdělení.  

Provedené testování umožnilo ověřit platnost hypotézy definované v úvodu práce 

pouze částečně. Tato hypotéza předpokládala, že vysvětlující proměnné 

HDPMiu ∆∆∆∆ ,3,, mají vliv na změnu devizového kurzu. Vzhledem k existenci statisticky 

nevýznamných proměnných ve výchozím modelu byla platnost hypotézy potvrzena pouze pro 

proměnné 3M∆  a HDP∆ . 

 

Výsledky ekonometrického modelování závislosti vývoje devizového kurzu na vývoji 

peněžní zásoby a reálného hrubého domácího produktu potvrzují soulad s obecně platnými 

teoretickými východisky - růst peněžní zásoby vede ke znehodnocení měny39 a růst reálného 

hrubého domácího produktu je za předpokladu růstu poptávky po domácích statcích 

doprovázen zhodnocením měny40. Na základě výsledků procesu ekonometrického modelování 

alternativního modelu lze rovněž konstatovat, že vliv peněžní zásoby M3 (ukazatel monetární 

politiky) na vývoj devizového kurzu CZK/EUR je větší než vliv reálného hrubého domácího 

produktu (ukazatel fiskální politiky). V podmínkách české ekonomiky se tento stav 

při provádění hospodářské politiky projevuje v preferenci uplatňování monetární politiky 

a jejich nástrojů před politikou fiskální.  

 

                                                 
39 Na základě výsledků ekonometrického modelování alternativního modelu lze uvést, že kladná změna tempa 

růstu peněžního agregátu M3  o 1 % vyvolá růst změny tempa růstu devizového kurzu CZK/EUR o cca 1,357 %. 
40 Výsledky ekonometrického modelování alternativního modelu poukazují na to, že kladná změna tempa růstu 

reálného hrubého domácího produktu na úrovni 1 % vyvolá pokles změny tempa růstu devizového kurzu 

o cca 0,205 %. 
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