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1. ÚVOD 

 

 Jednou z hlavních otázek fiskální politiky je otázka vyrovnanosti státního rozpočtu  

a s tím spojená otázka financování výdajů státu. 

Přibližně do 30. let minulého století byl v oblasti fiskální politiky uplatňován 

požadavek na vyrovnanost státního rozpočtu, tzv. „zásada zdravých financí.“ Obrat pak nastal 

po Velké depresi, kdy se vůdčí ekonomickou teorií stala teorie J. M. Keynese, která zásadu 

vyrovnanosti státního rozpočtu v krátkodobém období opustila a snažila se o její dodržení 

v rámci delšího časového období. Své místo v ekonomice si tak našla aktivní fiskální politika. 

Ekonomiku bylo, dle Keynese, možné stabilizovat především prostřednictvím socializace 

investic, což mohlo mít za následek deficit státního rozpočtu.  

Se změnou cílů hospodářské politiky, zejména se zaměřením na omezení inflačních 

tlaků a podporu ekonomického růstu, v posledních desetiletích, došlo i ke změně postoje 

k deficitnímu rozpočtu, a žádoucí, nikoli nutná, byla opět vyrovnanost státního rozpočtu 

v krátkém období. 

V ČR se dařilo přebytkový či alespoň vyrovnaný státní rozpočet udržovat až do roku 

1997, kdy byl státní rozpočet poprvé deficitní. V této době nabyla na významu i otázka 

financování výdajů státu.   

Mezi možné varianty financování patří financování dluhové a financování 

prostřednictvím daní. Účinnost fiskální politiky v oblasti podpory agregátní poptávky je pak 

odvislá na tom, zda domácnosti vnímají emitované vládní obligace jako čisté bohatství. Pokud 

je odpověď kladná, hovoříme o tradičním keynesovském pojetí. Při záporné odpovědi se pak 

jedná o alternativní teorii zvanou „ricardovská.“  

Problematika těchto dvou přístupů je diskutována již několik desetiletí. Za tuto dobu 

bylo mnoho zemí podrobeno empirickému výzkumu, dokonce několikrát, a za použití 

rozličných metod. V ČR byly prozatím provedeny pouze dvě empirické studie publikované 

v roce 2003. Jelikož od této doby uběhlo již několik let, je docela možné, že výsledky 

výzkumu by mohly být, za užití časových řad prodloužených právě o tento počet let, zcela 

odlišné. Tato dlouhá odmlka byla proto, dá se říci, prvním impulsem k napsání této diplomové 

práce. Dalším impulsem pak bylo zamyšlení, zda k testování hypotézy ricardovské 

ekvivalence byla užita vhodná redukovaná spotřební funkce, která může značně ovlivnit 

výsledky empirického výzkumu. 
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Hlavním cílem je tedy ověření platnosti hypotézy ricardovské ekvivalence 

v podmínkách ČR. Druhotným cílem je návrh specifické formy redukované funkce vhodné 

pro testování hypotézy v podmínkách ČR. 

 Práce bude rozdělena do několika kapitol. Po úvodní části bude následovat výklad 

základních pojmů souvisejících s danou problematikou a bude proveden stručný popis dvou 

hlavních přístupů k důsledkům rozpočtové nerovnováhy. Další kapitola již bude věnována 

podrobnému výkladu problematiky hypotézy ricardovské ekvivalence. V jejích podkapitolách 

bude uveden mechanismus fungování, předpoklady i užívaná metodika jejího testování. 

Zmíněny též budou studie věnované testování ricardovské ekvivalence v ČR.  

Po této teoretické části bude přistoupeno k části praktické, kdy bude v jednotlivých 

podkapitolách provedeno testování hypotézy ricardovské ekvivalence v ČR a bude proveden 

návrh specifické formy redukované spotřební funkce. Závěr bude patřit zhodnocení 

dosažených výsledků a poznatků autora. 
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2. KEYNESOVSKÉ A NEOKLASICKÉ POJETÍ DOPADŮ 

SNÍŽENÍ DANÍ 

 

Jelikož problematika ricardovské ekvivalence počítá s celou řadou předpokladů  

a zjednodušení, je v následující podkapitole proveden výklad vybraných pojmů, lišících  

se od standardního pojetí, sloužící k následné snadnější orientaci v dalším textu. 

Další dvě podkapitoly se pak již zabývají teoretickými pojetími důsledků rozpočtové 

nerovnováhy.  

 

2.1 Vymezení základních pojmů 

 

Vyrovnaný státní rozpočet existuje za situace, kdy je výše jeho příjmů stejná jako výše 

jeho výdajů. Pokud se však výše příjmů liší od výše výdajů, hovoříme o nevyrovnaném 

státním rozpočtu. V tomto případě existují dvě varianty. První, kdy příjmy převyšují výdaje, 

pak se jedná o rozpočet přebytkový nebo druhá, kdy výdaje převyšují příjmy, pak jde  

o rozpočet deficitní.  Tato práce se nadále bude zabývat pouze častější z variant,  

a to variantou rozpočtu deficitního. 

 K deficitu státního rozpočtu může dojít jak změnou na straně příjmové, tak změnou  

na straně výdajové, popř. změnou v obou těchto položkách v případě, že změny nejsou 

kvantitativně stejné. Jelikož hypotéza ricardovské ekvivalence předpokládá danou dráhu 

vládních výdajů, je práce omezena pouze na úvahu o změně na straně příjmů.  

Za příjmy státního rozpočtu jsou považovány pouze příjmy daňové, jejichž výše  

je, dle dalšího předpokladu ricardovské ekvivalence, paušální. 

 Kumulací rozpočtových deficitů z předchozích let vzniká veřejný dluh. Na změnu 

dluhu mohou mít však vliv i převzetí závazků jiných ekonomických subjektů  

a další mimorozpočtové aktivity. Od těchto způsobů vzniku dluhu však bude v práci upuštěno. 

 Běžné makroekonomické pojetí rozlišuje dluh státní a dluh veřejný, který kromě 

státního dluhu zahrnuje i deficity ostatních veřejných rozpočtů. Jelikož teoretické studie 

ricardovské ekvivalence neoperují s nižšími úrovněmi vlády, lze pojmy státní rozpočet  

a soustava veřejných rozpočtů ztotožnit. Pak jsou tedy i pojmy státní dluh a veřejný dluh 

identické a jednotně pro ně bude v práci užit výraz „státní dluh.“  
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2.2 Keynesovské pojetí 

 

 Tradiční keynesovské pojetí je založeno na dvou předpokladech, a to na předpokladu, 

že v ekonomice nejsou plně využité zdroje a na předpokladu existence mnoha likviditních 

omezení a „krátkozrakého“ uvažování. Existence těchto omezení způsobuje vysokou citlivost 

agregátní spotřeby na změny disponibilního důchodu.  

 Jedinci čelící těmto omezením vnímají státní dluh jako čisté bohatství, proto je růst 

deficitu nepřímo úměrný meznímu sklonu k úsporám což má za následek růst spotřeby. 

V běžném pojetí růst výstupu působí na růst poptávky po penězích a za podmínky fixní 

peněžní zásoby dochází k růstu úrokových sazeb a poklesu soukromých investic. Pak můžeme 

hovořit o tom, že deficit má vytěsňovací efekt na soukromé investice. Mnoho zastánců této 

teorie s tímto tvrzením nesouhlasí, jako např. Eisner, který argumentuje tím, že zvyšující  

se agregátní poptávka má za následek růst ziskovosti ze soukromých investic a vede k vyšší 

úrovni investování při jakékoli úrokové míře. Navzdory růstu úrokové míry tedy deficit 

opravdu podněcuje agregátní úspory a investice. 

Keynesovská teorie vidí financování vládních výdajů dluhem, namísto zvýšení daní, 

jako nástroj ke stimulaci agregátní spotřeby, přičemž pozitivní krátkodobý efekt z dluhového 

financování deficitu může v konečném důsledku vykompenzovat negativní dlouhodobý efekt. 

 

2.3 Neoklasické pojetí 

 

 Standardní neoklasické pojetí je založeno na třech předpokladech. Prvním  

je, že spotřeba každého jednotlivce je determinována jako řešení rovnovážné optimalizační 

úlohy, kde jsou výpůjčky i zápůjčky závislé na výši tržní úrokové míry. Druhý předpoklad 

říká, že subjekty se rozhodují v časově ohraničeném horizontu, který je dán délkou jejich 

života. Posledním předpokladem je, že trhy jsou v každém období „vyčištěny.“  

 Neoklasická teorie rozlišuje důsledky dočasných a trvalých deficitů, kde dočasným 

deficitem je myšlena odchylka od dlouhodobého průměru a trvalým deficitem dlouhodobý 

průměr mezi příjmy a výdaji. 

Pokud budeme počítat s úvahou, že spotřebitelé se chovají racionálně a mají přístup 

na kapitálové trhy, pak jsou trvalé deficity významně snižovány kapitálovou akumulací  

a dočasné deficity mají buď zanedbatelný nebo relativně malý efekt na spotřebu, úspory  

či úrokové sazby. Pokud na subjekty působí likviditní omezení a „krátkozraké úvahy,“ 



 

 5 

důsledky trvalého deficitu zůstávají kvantitativně neměnné. I přesto ale může dle 

„neoklasiků“ dočasný deficit v krátkém období snižovat úspory a zvyšovat úrokové sazby.1 

V zásadě platí, že trvalý deficit má na soukromou spotřebu větší vliv než deficit dočasný. 

Zjednodušeně řečeno, pokud subjekty vnímají snížení daní jako dočasné, vliv  

na agregátní spotřebu je téměř zanedbatelný. Pokud však subjekty vnímají snížení daní jako 

trvalé, úroveň agregátní spotřeby se zvýší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Podrobněji viz Bernheim - A Neoclassical Perspective on Budget Deficits 
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3. RICARDOVSKÉ POJETÍ SUBSTITUCE DANÍ VLÁDNÍM 

DLUHEM 

 

 Teorie, zvaná „ricardovská,“ získala svůj název dle významného britského ekonoma 

19. století Davida Ricarda. V jeho díle „Zásady politické ekonomie a zdanění“ se myšlenka 

ricardovské ekvivalence objevila vůbec poprvé. Do širšího povědomí však vešla až roku 

1973, na chicagské konferenci, ve spojitosti s vystoupením Roberta Barra. Jeho příspěvek, 

uveřejněný v Journal of Political Economy pod názvem „Are the Government Bonds Net 

Wealth?“ v roce 1974, znamenal průlom ve vnímání vládních obligací jako čistého bohatství.2   

Teorém ricardovské ekvivalence spočívá v tvrzení, že daně a vládní dluh jsou 

ekvivalentními metodami financování dané úrovně vládních výdajů.   

Teorie vychází z předpokladu, že u dané dráhy vládních výdajů, kdy  

se jejich současná hodnota rovná současné hodnotě daní a vládního dluhu, vede financování 

deficitu snížením současných daní k vyšší současné hodnotě budoucích daní. Současná 

hodnota budoucí daní je v tomto případě rovna původnímu snížení daní.  

Spotřebitelé, očekávajíc zvýšení daní v budoucnu, nevnímají zvýšení svých 

disponibilních důchodů jako trvalé. Snížení daní se tak nepromítá do jejich spotřeby,  

ale naopak do úspor. Pokud se růst objemu soukromých úspor vyrovná poklesu úspor 

veřejných, celkové národní úspory zůstávají nezměněny. Neměnná zůstává i úroková míra  

a odpadá efekt vytěsnění. Jelikož dluh není nutné za této situace financovat ze zahraničí, 

nedochází ani k tlaku na apreciaci měny ani k vytěsnění exportu.  

Politické dopady ricardovské ekvivalence jsou značné. Jelikož fiskální politika působí 

na agregátní spotřebu, pouze pokud dojde ke změně očekávané současné hodnoty daní,  

je téměř nemožné stabilizovat ekonomiku fiskálními opatřeními.  

 

3.1 Předpoklady ricardovské ekvivalence 

 

 Pro platnost ricardovské ekvivalence musí být splněny následující předpoklady: 

 dráha vývoje vládních výdajů v čase je daná,  

 neexistuje nejistota ohledně budoucího vývoje důchodů domácností, 

 všechny daně v ekonomice jsou nedistorzní a autonomní, 

                                                 
2 Jelikož pro práci není důležitý původ teorie, ale teorie samotná, nebude mu dále věnována pozornost. 
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 v ekonomice existují dokonalé kapitálové trhy, které umožňují, že domácnosti si mohou 

bez jakýchkoli omezení půjčovat prostředky za stejnou úrokovou míru jako vláda, 

 očekávání ekonomických subjektů je racionální, subjekty jsou si plně vědomy budoucích 

daňových závazků zahrnutých ve státním dluhu, 

 časový horizont pro rozhodování ekonomických subjektů je nekonečný, 

 obsluha současného dluhu je financována z daní vybraných v následujících obdobích. 

Platnost všech těchto předpokladů je v realitě téměř nemožná. Lze však proto 

hypotézu ricardovské ekvivalence zamítnout? Nikoli. Nejenže by zamítnutí hypotézy pouze 

na základě neplatnosti předpokladů nebylo metodologicky správné, ale bylo by pak možné 

zamítnout i valnou část dalších ekonomických hypotéz. Milton Friedman ve svém článku  

The Methodology of Positive Economics říká, že čím je teorie významnější, tím méně reálné  

má předpoklady. Předpoklady dle něj neslouží k co nejvěrnější deskripci reality, nýbrž vytváří 

pouze určitou "jako by" realitu. Vhodnou otázkou tedy, dle něj není, zda jsou předpoklady 

reálné, neboť to nejsou nikdy, ale zda je teorie vhodnou aproximací řešeného problému.3  

Pro ověření platnosti hypotézy je z tohoto důvodu nutné odhlédnout od předpokladů  

a platnost ověřit pomocí empirického testování. 

 

3.2 Empirické testování hypotézy ricardovské ekvivalence4 

 

 V literatuře pojednávající o ricardovské ekvivalenci se objevuje celá řada metod 

určených pro testování její validity. Nejčastěji uváděným je rozdělení amerického ekonoma 

Johna Josepha Seatera, který studie rozděluje dle zaměření na: 

 studie zkoumající vztah mezi deficitem a další veličinou, např. spotřebou, úsporami, 

úrokovými sazbami, zahraničním obchodem, ekonomickým růstem,  

 studie zaměřené na historicko-ekonomické události, 

 studie zkoumající mikroekonomická data. 

Platnost hypotézy je nejčastěji testována na vztahu deficitu a spotřeby, deficitu  

a úspor, popř. deficitu a úrokových sazeb. Četnost těchto forem testování spočívá 

v nemožnosti užití některých metod při testování hypotézy, obzvláště v tranzitivních zemích. 

Testování hypotézy přes vztah deficitu a ekonomického růstu je v těchto zemích velmi 

obtížné z důvodu zásadních strukturálních změn v dlouhém období. Problém nastává i u studií 

zaměřených na historicko-ekonomické události, neboť některé země mají poměrně krátkou 

                                                 
3 Více viz odborný článek  [9] 
4 Značná část této podkapitoly vychází z odborného článku [13]  
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historii (např. ČR, SR) a u studií zkoumajících mikroekonomická data, kde se omezením pro 

využití této studie stává nedostatek mikroekonomických důkazů o chování spotřebitelů. 

Využití studií zkoumající vztah deficitu a zahraničního obchodu pak ovlivňuje zejména 

stupeň otevřenosti ekonomiky.   

 

Testování hypotézy ricardovské ekvivalence ve světě 

 

 Značná část studií ricardovské ekvivalence testuje její validitu v rozvinutých zemích, 

zejména v USA. Zde jsou výsledky trojího druhu. Platnost hypotézy potvrzuje např. 

Kormendi a Meguire nebo Wheeler, smíšených výsledků dosahuje Poterba a Summers, Evans 

a Haug a hypotézu zamítá Feldstein a Elmendorf, Graham a Himarious. Z testování hypotézy 

v ostatních rozvinutých zemích lze zmínit práci Evanse, která testuje 19 zemí se závěrem 

zamítnutím hypotézy ve většině z nich, či práci Perelmana a Pestieau, která testuje 18 zemí 

OECD s výsledkem zamítnutí hypotézy v 17- ti případech. Mezi práce zkoumající pouze 

jednu ekonomiku lze zařadit např. práci Heijdry a Van Dalena (Nizozemí) či Marinheira 

(Portugalsko). Obě tyto studie hypotézu zamítají. 

 Malou část empirických prací představují studie zkoumající platnost hypotézy 

v rozvojových zemích. Většina prací vykazuje shodné výsledky, a to zamítnutí hypotézy.  

To platí např. v práci Haqua a Montiela zkoumající 16 zemí se zamítnutím ve 14- ti 

případech, v práci Easterlyho a Schmidta - Hebela se zamítnutím hypotézy v 10 zemích  

a v práci Daria, který testoval 7 zemí střední Ameriky. Překvapivá je studie Leidermana  

a Razina potvrzující hypotézu v Izraeli.  

 Jak lze usuzovat z výše uvedeného textu, závěrem většiny empirických prací ve světě, 

zkoumajících platnost ricardovské ekvivalence, je zamítnutí hypotézy. Rozdíly v jednotlivých 

pracích tak spočívají hlavně v metodách použitých k testování. Stanley proto zhodnocení 

rozdílných výsledky studií a kvantifikaci vlivu použité metodiky na dosažené výsledky 

provedl pomocí meta-analýzy 28 vybraných studií a dospěl k závěru, že hypotézu ricardovské 

ekvivalence nelze potvrdit. Ke stejnému závěru dospěl i Wroblowský v meta-analýze  

33 vybraných studií. 
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Testování ricardovské ekvivalence v ČR 

 

 Testováním hypotézy v ČR se v minulosti zabývaly pouze dvě studie, obě publikované 

v roce 2003. 

 Studie Wroblowského a Macháčka zkoumala vztah mezi deficitem a úsporami, 

přičemž k testování byla užita jedna z redukovaných forem spotřební funkce. Studie 

vycházela z kvartálních dat Q1 1993 – Q4 2002. Pro testování musela být odstraněna 

nestacionarita časových řad. K tomu bylo užito prvních diferencí. Vzhledem k dostupnosti dat 

v ČR a ke zvolené formě redukované spotřební funkce musely být některé vysvětlující 

proměnné aproximovanány. Tato situace nastala u bohatství domácností, které bylo 

aproximováno měnovým agregátem M2, a u disponibilního důchodu, který byl aproximován 

celkovými příjmy domácností. Aproximace spolu s diferencí mohla vést k určitému zkreslení. 

Odhady jednotlivých koeficientů uvádí následující tabulka. 

 

Tab. 3.1 – Výsledky odhadu parametrů pomocí metody nejmenších čtverců (OLS) 

Závislá veličina: ∆C 

Metoda: OLS 

Testované období (po úpravách): Q3 1993 – Q4 2002  

Počet pozorování: 38  

Proměnná Koeficient Sm. odchylka t-statistika Pravd. 

Disponibilní důchod                    ∆Yt 0.222701 0.067299 3.309138 0.0024 

Disponibilní důchod v čase t-1  ∆Yt-1 0.074713 0.061174 1.221322 0.2315 

Vládní výdaje na nákup zb. a sl. ∆Gt 0.181175 0.149072 1.215353 0.2337 

Bohatství domácností                ∆Wt 0.090417 0.037704 2.398039 0.0229 

Vládní dluh                                  ∆Bt -0.060146 0.112053 -0.536763 0.5954 

Celkové daňové příjmy                ∆Tt 0.300795 0.163416 1.840672 0.0756 

Vládní transfery                         ∆TRt 0.010862 0.127285 0.085335 0.9326 

R2 = 0.779841, upravený R2 = 0.728470, DW = 1.744237, F-stat = 15.18073, Pravděpodobnost  

F-statistiky 0,000000 

 

Zdroj: převzato z odborného článku [13] 

 

 Jak je z výsledků patrné, na hladině významnosti 5 % jsou statisticky významné pouze 

dvě veličiny – disponibilní důchod a bohatství domácností. Na 10 % hladině významnosti pak 

i daňové příjmy. Co se týče očekávaných znamének u koeficientů, pak ty nebyly naplněny  
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u dvou proměnných, a to u daní, kde byla očekávána negativní závislost spotřeby na daních  

a u vládního dluhu, kde byla očekávána závislost pozitivní. Model byl významný jako celek, 

nicméně z hodnoty DW lze usuzovat mírné problémy modelu s autokorelací. Hodnota  

R2 je vzhledem k množství použitých proměnných poměrně nízká, pouze 78 % ve změnách 

výdajů domácností lze vysvětlit za pomocí použitých vysvětlujících proměnných. 

V souvislosti s tímto zjištěním je proto možné, že model nebyl správně specifikován. Výskyt 

dalších problémů jako např. multikolinearity či heteroskedasticity není z uvedených výsledků 

zjistitelný. Tyto závěry vybízí k otázce, zda je použitá forma redukované spotřební funkce 

vhodná pro testování platnosti ricardovské ekvivalence v ČR. 

 Výsledný tvar spotřební funkce pro ČR má dle výsledků práce tvar: 

 

∆Ct = - 0,000136 + 0,222701 ∆Yt + 0,074713 ∆Yt-1 + 0,181175 ∆Gt +                (3.1) 

+ 0,090417 ∆Wt  - 0,060146 ∆Bt + 0,300795 ∆Tt + 0,010862 ∆TRt      

 

Nicméně s upuštěním od těchto problémů autoři provedli testování validity hypotézy 

pomocí Wald testu a dospěli k závěru zamítnutí hypotézy na 5 % hladině významnosti. 

 

 Druhou studií, které ověřovala platnost ricardovské ekvivalence v ČR byla práce 

Mandela a Tomšíka. Užity zde byly časové řady založené na kvartálních datech za období 

Q1 1993 – Q4 2001. Jejich studie se, stejně jako práce Wroblowského a Macháčka, věnovala 

testování vztahu mezi deficitem a spotřebou ovšem s přihlédnutím k tomu, že ČR  

je ekonomikou otevřenou, byla zvolena jiná forma spotřební funkce. Autoři rovněž řešili 

odstranění nestacionarity řad, narozdíl od Wroblowského a Macháčka však přišli s metodou 

diferencování dle typu veličin. Na tokové veličiny použili diference první a na veličiny 

stavové diference druhé. Celkem byly testovány 4 spotřební funkce. Rozdíl v pracích spočíval 

také v užití zpoždění v jednotlivých modelech, a to až o 5 čtvrtletí. Mandel a Tomšík 

vysvětlovali nutnost zavedení zpoždění u jednotlivých veličin tím, že takto dlouhé zpoždění 

umožňuje subjektům reagovat i na celoroční informace o vývoji dluhových 

makroekonomických ukazatelů. Výsledky jednotlivých modelů uvádí následující tabulka. 
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Tab. 3.2 - Výsledky odhadu dle Mandela a Tomšíka 

Model Statistická významnost 

parametrů na 10 % hladině 

významnosti 

Ekonomický 

soulad 

Upravený 

R2 

DW 

Krátkodobá funkce spotřeby 

Keynesovského typu (M1) 

    0,846 1,993 

Modifikovaná verze RE pro změnu čistého 

dluhu státu (M2) 

    0,927 1,930 

Modifikovaná verze RE pro deficit BÚ PB 

a změnu čisté investiční pozice země vůči 

zahraničí (M3) 

Parametr měnový kurz 

(zpožděný o 4 období) není 

statisticky významný 

  0,961 2,302 

Modifikovaná verze RE pro změnu 

zahraničního zadlužení a změnu majetkové 

bilance země vůči zahraničí (M4) 

    0,956 2,002 

 

Zdroj: vlastní tabulka sestavená na základě údajů z odborného článku [10] 

 

Vzhledem k vysokému upravenému R2 je pravděpodobné, že model je správně 

specifikován. Hodnoty DW značí, že ve všech modelech, vyjma modelu M3, není problém 

s autokorelací. Znaménka parametrů všech čtyř modelů jsou v souladu s ekonomickými 

předpoklady. Zvolené vysvětlující proměnné v jednotlivých modelech jsou statisticky 

významné alespoň na 10 % hladině významnosti, některé z parametrů dokonce na 5 % hladině 

významnosti. Jediným nevýznamným parametrem je měnový kurz zpožděný o 4 období, který 

je použit v modelu M3. Jako nejvhodnější model k testování ricardovské ekvivalence  

se, ze statistického hlediska, jeví model M4. Výsledný tvar specifické funkce tohoto modelu  

má tvar: 

 

∆Ct = 0,411∆Yt + 0,312∆Yt-1 - 0,705∆NTt-1 + 1,277∆NIt -  0,053∆∆NDC,t-1 -              (3.2)  

 - 0,074∆∆NDC,t-2 - 0,053∆∆NDC,t-3 - 0,066∆∆NDC,t-4 - 0,151∆∆NPC, t +  

+ 0,1693∆ERt-2 - 4425∆ERt-3, 

 

kde Y je hrubý domácí produkt, NT čistý rozpočtový transfer, NI bilance výnosů,  

ND zadlužení veřejného sektoru, NP majetková bilance země a ER měnový kurz. 

 

Výsledky odhadů jednotlivých modelů naznačují, že racionalitu spotřebitelů lze hledat 

spíše v oblasti zahraničního zadlužení země než v oblasti zadlužení veřejného sektoru.  
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Ačkoli jsou spotřební funkce Mandela a Tomšíka statisticky mnohem vhodnější pro testování 

hypotézy ricardovské ekvivalence než spotřební funkce Wroblowského a Macháčka, dochází 

k totožnému výsledku, a tím je, zamítnutí hypotézy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

4. RICARDOVSKÁ EKVIVALENCE V PODMÍNKÁCH ČR – 

EMPIRICKÁ ANALÝZA 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, ne každá metoda k testování validity 

ricardovské ekvivalence je vhodná pro každou zemi. I když byl v ČR dokončen proces 

transformace již koncem roku 2007, v české ekonomice stále vládnou omezení, blízká 

tranzitivním ekonomikám, která znemožňují ověření platnosti hypotézy přes studie zaměřené 

na vztah deficitu a ekonomického růstu, na historicko-ekonomické události  

a mikroekonomická data. V úvahu tedy přichází testování přes vztah deficitu a spotřeby,  

resp. úspor, vztah deficitu a úrokových sazeb popř. deficitu a salda běžného účtu platební 

bilance.    

Nejužívanější z těchto tří metod je metoda testující vztah deficitu a spotřeby, jelikož 

užití zbývajících dvou metod nese jistá úskalí. Podmínkou pro platnost ricardovské hypotézy 

testovanou přes vztah deficitu a úrokových sazeb je stabilita úrokových sazeb při vzniklé 

rozpočtové nerovnováze. Platnost této podmínky však nelze brát jako jednoznačný důkaz 

validity hypotézy, proto je tuto metodu vhodné užít pouze jako doplněk k testování dalšími 

metodami. Stejná omezení platí i pro testování přes vztah deficitu a salda běžného účtu 

platební bilance. V tomto případě je při vzniku rozpočtové nerovnováhy nutnou, nikoli 

postačující podmínkou, stabilita reálného devizového kurzu a salda běžného účtu platební 

bilance. Obě tyto metody mohou být tedy chápány pouze jako nepřímý důkaz platnosti 

ricardovské hypotézy.5 

Studie zkoumající vztah deficitu a spotřeby lze obecně rozdělit na dvě skupiny,  

a to na studie vycházející z redukovaných spotřebních funkcí a studie, jejichž spotřební 

funkce jsou postaveny na mikroekonomických základech. První skupině studií bude věnována 

pozornost v samostatné podkapitole. Druhá skupina studií umožňuje nejen ověření platnosti 

ricardovské ekvivalence, ale i detekci příčin odchylek od ricardovského chování. Z ekonomů, 

kteří se tímto druhem testování zabývali, lze zmínit např. Evanse či Daria. Jelikož 

problematika těchto studií je značně složitá a rozsahem odpovídá spíše disertační práci, 

nebude jí dále věnována pozornost. 

 

 

                                                 
5 Jelikož rozsah práce nedává prostor k podrobnějšímu výkladu uváděných metod, nebude se jimi práce dále 
zabývat. 
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4.1 Redukované spotřební funkce 

  

Teorie spotřební funkce zkoumá funkční závislost mezi soukromými spotřebními 

výdaji na straně jedné a nejrůznějšími makroekonomickými veličinami na straně druhé. 

Spotřební funkce v redukované podobě jsou pro testování ricardovské ekvivalence 

vyhledávány zejména pro svou jednoduchost. Ve vysvětlujících proměnných mohou funkce 

zahrnovat celou řadu veličin. Nejčastěji jsou jimi čistý národní produkt, vládní výdaje  

na nákup zboží a služeb, celkové daňové příjmy a vládní transfery, popř. přímo čisté zdanění, 

bohatství domácností a vládní dluh.  Ostatní veličiny se pak liší dle jednotlivých autorů. 

Obecně je vhodné stanovit strukturu spotřební funkce tak, aby co nejlépe vystihovala 

determinanty soukromé spotřeby v dané zemi.  

Dle dané spotřební funkce jsou pak individuálně stanoveny omezení, jejichž testování 

vede k výsledkům potvrzení či zamítnutí ricardovské hypotézy. 

 Za jednu z prvních uznávaných a později často užívaných redukovaných forem 

spotřební funkce lze považovat spotřební funkci amerického ekonoma Martina Feldsteina 

(1982), která má tvar: 

 

 Ct = a0 + a1Yt + a2Wt + a3SSWt + a4Gt + a5Tt + a6TRt + a7Dt + et       (4.1)  

 

kde C je soukromá spotřeba, Y běžný důchod, W tržní hodnota bohatství domácností  

na začátku období, SSW míra ohodnocení budoucích peněžních dávek, G vládní výdaje  

na nákup zboží a služeb, T daně, TR transfery soukromému sektoru, D čistá hodnota dluhu 

měřená v nominální hodnotě a e reziduum.  

 

Pro potvrzení platnosti ricardovské hypotézy musí platit, že a3 = 0, a4 < 0, a5 =0, a6 = 0,  

a7 = a2. 

 

Tato forma funkce byla základem dalších redukovaných forem spotřebních funkcí.  

Ve funkcích, které přišly po ní, se většinou vždy objevoval běžný důchod, popř. hrubý domácí 

produkt, bohatství domácností, vládní výdaje, daně, transfery a hodnota dluhu, všechny  

v  nejrůznějších podobách. 

Ostatní proměnné se pak lišily dle jednotlivých autorů. Americký ekonom Roger 

Charles Kormendi (1983) funkci obohatil o zadržené zisky firem a splátky úroků  
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ze současného dluhu. Seater a Mariano (1985) použili proměnné typu míra mezní daňové 

sazby a krátkodobá a dlouhodobá reálná úroková míra po zdanění. Bernheim (1987) přišel 

s proměnnou vektoru všech exogenních veličin a velikostí rozpočtového přebytku. Perelman 

a Pestieau (1993) použili poměrně odlišnou formu funkce, v níž hrál ústřední roli deficit.  

Ten se objevil i ve studii Cebuly, Chao-Shun Hunga a Neely Manage (1996).  

V podmínkách ČR bychom na výše uvedených funkcích mohli platnost ricardovské 

hypotézy testovat jen těžko.6 Na přelomu století se však objevily studie (např. 1998 Stanley, 

2001 Darius), které užily spotřební funkci aplikovatelnou i na podmínky ČR. Pomocí stejné 

funkce pak testovali platnost ricardovské hypotézy v ČR i Wroblowský a Macháček.  

Funkce má tvar: 

 

ttttttttt TTRGBWGYYC εαααααααα ++++++++= −0 6543211211                                                   (4.2) 

 

Pro zkoumání platnosti neutrality dluhu je v této funkci nutno testovat omezení,  

kdy  α4 = α5 = α6 = 0. Pokud toto platí, pak změna velikosti transferů, daní a vládního dluhu 

nemá vliv na velikost soukromé spotřeby, což znamená, že daně a vládní dluh jsou opravdu 

ekvivalentními metodami financování dané úrovně vládních výdajů. 

 

 Samozřejmě, že spotřební funkce uváděné výše jsou pouze zlomkem všech 

testovaných funkcí na světě. Většina ze studií pouze modifikuje výše uváděné funkce  

či obsahuje jiné kombinace výše zmiňovaných vysvětlujících proměnných. 

 Za zmínku z prací posledních let stojí studie Artidiatuna Adji (2007), která vnáší  

do funkce proměnnou půjčky domácností a studie Shanna Brittla (2009), která do spotřební 

funkce testující ricardovskou ekvivalenci v Austrálii zahrnuje míru nezaměstnanosti. 

 

4.2 Ověření platnosti ricardovské ekvivalence v ČR7 

 

Cílem této podkapitoly je ověření platnosti hypotézy ricardovské ekvivalence v ČR  

za použití redukované formy spotřební funkce. 

                                                 
6 Úskalí testování zde autor vidí zejména v použitých vysvětlujících proměnných typu tržní hodnoty vládního 
dluhu, zadržených zisků firem atd. 
7 Teoretické poznatky této podkapitoly vychází z Huška (1999) 
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 Vzhledem k rozsáhlosti problematiky testování hypotézy je vhodné pro lepší orientaci 

v textu rozdělit tuto podkapitolu na dílčí části. V první části bude provedena formulace 

regresního modelu včetně popisu proměnných a hypotéz chování koeficientů. V druhé části 

bude provedena analýza vstupních časových řad, na níž bude navazovat analýza závislosti 

mezi proměnnými a odhad modelu v části třetí. Čtvrtá a pátá část se budou věnovat testování 

specifikace modelu a ekonometrické verifikaci. V části šesté se pak objeví verifikace 

statistická a ekonomická. Testování omezení platnosti ricardovské hypotézy bude provedeno 

v části sedmé. 

 

4.2.1 Formulace regresního modelu 

 

S ohledem na omezení uváděná v předcházející podkapitole, se autor rozhodl užít  

pro testování ricardovské ekvivalence v ČR funkci 4.4. Odhadnutý regresní model  

lze vyjádřit ve tvaru: 

 

εββββββββ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆ C 65432122110t +⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+= − ttttttt TTRBWGYY    (4.3) 

 

Závisle proměnná (vysvětlovaná) 

Ct  - soukromé spotřební výdaje (výdaje domácností) vyjádřené v mil. Kč 

 

Nezávisle proměnné (vysvětlující) 

Yt  – současný hrubý disponibilní důchod vyjádřený v mil. Kč8 

Yt-1  – hrubý disponibilní důchod minulého období vyjádřený v mil. Kč  

Gt  – celkové vládní výdaje vyjádřené v mil. Kč 

Wt  – bohatství domácností vyjádřené v mil. Kč9 

Bt  – vládní dluh vyjádřený v mil. Kč 

TRt  – vládní transfery vyjádřené v mil. Kč 

Tt  – celkové daňové příjmy vyjádřené v mil. Kč 

 

 

                                                 
8 Hrubý disponibilní důchod = hrubý domácí produkt + čisté prvotní důchody a čisté běžné transfery  
od nerezidentů – čisté prvotní důchody a čisté běžné transfery nerezidentům 
9 Bohatství domácností zahrnuje všechny aktiva spotřebitelů včetně finančních aktiv, jako jsou akcie, obligace, 
domy, půda atd. 
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Regresní koeficienty 

0β̂  odhadnutá úrovňová konstanta  

11β̂  odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně Yt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

12β̂  odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně Yt-1 o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

2β̂  odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně Gt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

3β̂  odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně Wt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

4β̂  odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně Bt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

5β̂   odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně TRt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

6β̂   odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně Tt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

 

Hlavní ekonomickou veličinou determinující velikost soukromé spotřeby je dle 

standardního pojetí disponibilní důchod. S růstem důchodu samozřejmě roste i spotřeba,  

i když pomaleji než tento důchod.  Podobné je to i disponibilním důchodem minulých období. 

Subjekty vycházejíc z minulých zkušeností, promítají minulé důchody do aktuální spotřeby  

a ta roste.  Expanzivní fiskální politika v podobě zvyšování vládních výdajů na nákup zboží  

a služeb vede přes růst agregátní poptávky až k růstu spotřeby v důsledku změny ve výběru 

daní či změny úrokové míry jako reakce na činnost vlády. Jelikož dle standardního pojetí 

domácnosti vnímají vládní obligace jako čisté bohatství, a jelikož zvýšení reálné hodnoty 

bohatství spotřebitelů zvyšuje spotřebu, růst dluhu má na spotřebu taktéž pozitivní vliv.  

Co se týče transferových plateb, pak ty ovlivňují pozitivně spotřebu svým působením  

na disponibilní důchod stejně jako daně, jejichž zvýšení naopak snižuje disponibilní důchod 

domácností a tím snižuje i velikost spotřeby. 
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Obecně lze závěry těchto hypotéz zapsat jako funkční vztah: 

 

Ct
+ = f (Yt

+
; Yt-1

+
; Gt

+
; Wt

+
; Bt

+
; TRt

+
; Tt

-)        (4.4) 

 

 Chování regresních koeficientů je v závislosti na tomto vztahu následující:  

 

11β̂ , 12β̂ , 2β̂ , 3β̂ , 4β̂ , 5β̂  > 0 očekávána je pozitivní závislost mezi vysvětlovanou  

a vysvětlujícími proměnnými 

6β̂ <0  očekávána je negativní závislost mezi vysvětlovanou  

a vysvětlujícími proměnnými 

 

 Hypotézy o chování regresních koeficientů je možné ověřit graficky pomocí Scatter 

Matrix diagramu.10 

 

Graf 4.1 – Scatter Matrix digram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní  

 

Scatter diagram ilustruje závislost mezi jednotlivými proměnnými. Jak můžeme vidět, 

závislost spotřeby domácností na disponibilním důchodu současném i minulém, bohatství, 

transferech a daních, je jasně pozitivní. U daní je tato pozitivní závislost v rozporu 

s ekonomickou hypotézou. V případě dluhu a vládních výdajů už druh závislosti není tak 

zřejmý. Největší problém nastává u vládních výdajů, u nichž závislost není významná. 

 Tyto problémy by měly odstranit další úpravy dat. 

 

                                                 
10 K sestavení diagramu byly použity již upravené časové řady, jejichž analýzou se zabývá část 4.2.2  
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4.2.2 Analýza vstupních časových řad 

 

Základem pro ověření platnosti hypotézy jsou časové řady založeny na kvartálních 

datech za období Q1 1993 – Q2 2010 dostupné na internetových stránkách ČNB, Českého 

statistického úřadu a Ministerstva financí ČR.  

Při sběru dat se u jedné z vysvětlujících proměnných objevil problém. Jelikož 

bohatství domácností, kterým se v této práci rozumí „finanční“ bohatství, je jen obtížně 

měřitelnou veličinou, muselo být po vzoru jiných studií aproximováno měnovým agregátem 

M2 zahrnujícím hotovostní oběživo, vklady na běžných účtech, termínované vklady a ostatní 

vklady na účtech obchodních bank. Pro účely textu však bude i nadále užíván pojem 

„bohatství domácností.“ 

Všechna data musela být pro účely zkoumání ricardovské ekvivalence nejprve 

přepočtena na 1 obyvatele a následně, přes CPI, převedena z dat nominálních, na data reálná. 

Jak závislá, tak všechny proměnné jsou tedy vyjádřeny v Kč na obyvatele. 

Jelikož statistická teorie vícerozměrných lineárních regresních modelů předpokládá 

stacionaritu časových řad,11 je nutno všechny použité řady otestovat. Ke zjištění, zda  

je časová řada stacionární lze využít celou řadu metod. Nejjednodušší formou je grafický test. 

Grafy jednotlivých časových řad jsou součástí přílohy č. 1. Je patrné, že ani jedna 

z časových řad nemá konstantní variabilitu ani střední hodnotu. Pokud by tyto nestacionární 

časové řady vstoupily do modelů, výsledky statistických analýz by byly chybné a zavádějící. 

Nestacionaritu je proto nutné odstranit. Autor se rozhodl využít stejnou metodu, jaká byla 

užita v modelu Mandela a Tomšíka. Tokové veličiny tedy budou mít formu prvních diferencí, 

stavové veličiny formu diferencí druhou. V modelu se vyskytují pouze dvě stavové veličiny,  

a to vládní dluh a bohatství. Zbytek veličin je tokových. Spotřební funkci s upravenými 

časovými řadami lze zapsat ve tvaru: 

 

(4.5) 

 

 

Z důvodu vyloučení možného zkreslení, které mohou způsobit extrémní hodnoty 

v časových řadách, je nutné provést analýzu extrémních hodnot. Její výsledky uvádí tab. 4.1. 

 

                                                 
11 Stochastický proces je stacionární, pokud jsou střední hodnota a variabilita konstantní v čase a pokud jsou 
kovariance ve dvou různých časových obdobích závislá pouze na vzdálenosti v čase. 
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Tab. 4.1 – Analýza extrémních hodnot 

Extrémní hodnoty Proměnná 
- + 

C 0 0 

Y 0 0 

Yt-1 0 0 

G 0 1 

W 0 0 

B 0 0 

TR 0 0 

T 0 0 

Zdroj: vlastní 

 

Jak můžeme vidět, v časové řadě vládních výdajů na nákup zboží a služeb se vyskytuje 

jedna extrémní hodnota. Jelikož však SPSS u analýzy extrémních hodnot nerozlišuje pojmy 

extrémní a odlehlá hodnota, je nutno ověřit, zda se opravdu jedná o hodnotu extrémní.  

Tu by bylo totiž nutno vyloučit a za pomocí vhodných metod nahradit. K posouzení situace 

lze využít boxplot. 

 

Graf 4.2 Boxplot pro časovou řadu vládní výdaje na nákup zboží a služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Z boxplotu je jasné, že se jedná nikoli o hodnotu extrémní, ale o hodnotu odlehlou,12  

ta by neměla vést ke zkreslení statistických výsledků, proto není nutné ji nahrazovat. 

                                                 
12 Odlehlé hodnoty jsou v boxplotu značeny „° “, zatímco extrémní jsou značeny „* “ 
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Důležitým bodem analýzy časových řad je posouzení sezónnosti časových řad  

a případně jejich očištění od těchto sezónních vlivů. Otázkou však je, zda je vhodné v případě 

prokázání sezónnosti časových řad, tyto řady očistit. Meta analýza prokázala, že očištění 

časových řad má zásadní vliv na výsledky studií v pro-ricardovském směru. Co do počtu,  

je mnohem více studií, která data sezónně neočišťují, zvláště pak v případě spotřební funkce 

4.4. Argumenty jsou jasné, sezónní výkyvy mohou být příčinou vyšší míry nejistoty ohledně 

budoucího důchodu, proto reagují soukromé subjekty na snížení daní zvýšením spotřeby.  

Dávajíc váhu těmto úvahám, se autor rozhodl, že data nebude sezónně očišťovat. 

  Časové řady již není nutno nijak upravovat a je tedy možné s nimi začít pracovat 

v rámci modelu. 

 
4.2.3 Analýza závislosti mezi jednotlivými proměnnými a odhad regresního modelu 

 

 Míru závislosti mezi jednotlivými proměnnými lze nejlépe poznat z korelační matice, 

viz příloha č. 2. Stupeň a typ závislosti vysvětlované proměnné na vysvětlujících proměnných 

shrnuje následující tabulka. 

 

Tab. 4.2 – Závislost soukromé spotřeby na jednotlivých vysvětlujících proměnných 

Závislost C na: Typ závislosti Stupeň závislosti13 

Y Přímá Vysoký 

Yt-1 Nepřímá Nevýznamný 

G Přímá Vysoký 

W Přímá Vysoký 

B Přímá Nevýznamný 

TR Nepřímá Nevýznamný  

T Přímá Vysoký 

  

Zdroj: vlastní  

 

Vzhledem ke stanoveným ekonomickým hypotézám lze konstatovat, že statistické 

výsledky typu závislosti, nejsou s těmito hypotézami v souladu v případě minulého důchodu, 

transferů a daní. Závislost spotřeby na minulém důchodu a transferech je dokonce statisticky 

nevýznamná. To platí i v případě vládního dluhu.  
                                                 
13 Stupeň závislosti je významný, jestliže je koeficient korelace |rXY|∈<0,5;0,7), vysoký, pokud  
|rXY|∈<0,7;0,9), velmi vysoký pokud |rXY|∈<0,9;1) 
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 Co se týče závislosti mezi jednotlivými nezávislými proměnnými, pak zde  

by koeficient korelace měl být co nejnižší. Koeficient korelace ≥  0,8 poukazuje na výskyt 

multikolinearity v modelu.14 Na základě posouzení výsledků korelační matice lze však říci,  

že ani v jednou případě není koeficient korelace ≥  0,8 a multikolinearita není v modelu 

přítomna. 

 Nesoulad ekonomické a statistické závislosti mezi závisle proměnnou a nezávisle 

proměnnými může souviset s časem. Změny mnoha ekonomických veličin se dle ekonomické 

teorie neuskutečňují bezprostředně ani najednou, popř. skokem, ale ve většině případů reaguje 

vysvětlovaná proměnná na změny jedné či více vysvětlujících proměnných teprve po určité 

době. Příčiny zpoždění lze nalézt v setrvačnosti či konzervativismu v chování ekonomických 

subjektů, technických či institucionálních omezeních, ale i ve způsobech, jakým rozhodující 

se subjekt spojuje svá očekávání se zkušeností. Konkrétně v oblasti spotřeby lze zpoždění 

přisuzovat přetrvávajícím spotřebním zvyklostem, takže ke změnám ve spotřebě dochází tak, 

jak se spotřebitelé přizpůsobují vlivu měnících se ekonomických i jiných faktorů. Autor 

předpokládá, že 4 čtvrtletí jsou dostačující na reakci tržních subjektů na vývoj 

makroekonomických ukazatelů, proto i délka zpoždění u jednotlivých proměnných 

nepřesáhne 4 čtvrtletí.  

 U proměnných je třeba zvolit časovou strukturu tak, aby zvolené časově zpožděné 

proměnné byly co nejlepšími determinanty soukromé spotřeby. Z teoretického hlediska  

je nejmenší časové zpoždění očekáváno u současného hrubého disponibilního důchodu a daní, 

které by měly ovlivňovat spotřebu bezprostředně. Vzhledem k nepřebernému množství 

testovaných možností zpoždění autor uvádí pouze výsledná zpoždění. 

 

Tab 4.3 – Struktura časového zpoždění 

Proměnná Počet zpožděných období 

Y 0 

Yt-1 1 

G 4 

W 4 

B 2 

TR 2 

T 0 

Zdroj: vlastní  

                                                 
14 Mutikolinearita znamená, že mezi vysvětlujícími proměnnými existuje dokonalý a statisticky významný 
lineární vztah. Její výskyt v modelu vede k nesprávným a zkresleným výsledkům. 
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Novou spotřební funkci je pak možno vyjádřit ve tvaru: 

 

(4.6) 

 

 

Odhad regresních koeficientů je možné provést pomocí metody nejmenších čtverců. 

Její výsledky jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Tab. 4.4 – Odhad regresních koeficientů metodou nejmenších čtverců 

 

Model β t t sig. 

(Constant) 141,118 1,731 ,089 

Yt ,160 3,363 ,001 

Yt-2 -,091 -2,291 ,026 

Gt-4 ,126 3,220 ,002 

Wt-4 ,097 3,129 ,003 

Bt-2 -,072 -1,913 ,061 

TRt-2 ,207 1,827 ,073 

Tt ,251 2,233 ,030 

R2 = 0,798, upravený R2 = 0,773, DW = 2,164, F statistika = 31,598,  

F sig. = 0,000 

 

Zdroj: vlastní 

 

Spotřební funkci lze zapsat ve tvaru: 

 

(4.7) 

 

           

Koeficient R2 značí, že 79,8 % změn výdajů domácností můžeme vysvětlit za pomoci 

použitých nezávislých proměnných. Hodnota DW koeficientu je 2,164 a pohybuje se kolem 

doporučené hranice 2,000, nicméně na základě této hodnoty nelze vyloučit autokorelaci  

v modelu, proto je vhodné další testování. 

Všechny koeficienty jsou významné na 10 % hladině významnosti. Model jako celek 

je taktéž významný. Co se týče ekonomického a statistického souladu, pak dle statistických 
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výsledků jsou minulý důchod, vládní dluh a daně v rozporu s ekonomickou hypotézou  

o chování regresních koeficientů. 

 

4.2.4 Specifikace modelu  

 

 Nepřesná specifikace modelu spočívá ve vynechání důležité vysvětlující proměnné, 

zahrnutí nepodstatné vysvětlující proměnné či špatné funkční formě modelu.  

 Není- li model správně specifikován, vznikají specifikační chyby, které více či méně 

ovlivňují vlastnosti odhadnutých parametrů a jejich chyb.  

 Vhodným testem pro zjišťování specifikačních chyb je Ramsey RESET test. Výsledky 

testování pomocí tohoto testu jsou uvedeny v příloze č. 3, ze které vyplývá, že model  

je nesprávně specifikován – jsou vynechány důležité vysvětlující proměnné. 

Při formulaci modelu se zpravidla zkouší několik možných způsobů specifikace 

modelu. Jelikož však prvotním cílem práce je ověření platnosti ricardovské ekvivalence  

na předem zvolené redukované funkci, nebude v této části funkce nikterak modifikována.  

 

4.2.5 Ekonometrická verifikace 

 

Při odhadu parametrů klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu MNČ 

je požadováno splnění následujících předpokladů: 

- vysvětlující proměnná je nestochastická, 

- rozptyl náhodné chyby je konstantní, 

- náhodné chyby jsou nekorelované, 

- vysvětlující proměnné nejsou kolineární, 

- náhodná chyba má normální rozdělení, 

- střední hodnota náhodné chyby je rovna 0. 

V praxi se lze často setkat s tím, že některé požadavky nejsou částečně nebo zcela 

splněny. Otázkou pak je jaký vliv má nedodržení těchto předpokladů na vlastnosti 

odhadovaných funkcí MNČ a jaký postup při kvantifikaci modelu zvolit, aby kvalita 

odhadnutých parametrů při nedodržení předpokladů zůstala zachována.  

V první fázi je nutno pomocí vhodných testovacích metod zjistit, které z předpokladů 

nejsou částečně či zcela splněny. Následně se ve fázi druhé provede korekce modelu, 

nejčastěji změnou specifikace modelu, úpravou či transformací užitých statistických dat nebo 

modifikací zvolené metody odhadu. 
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 V této podkapitole budou postupně testovány výše uvedené předpoklady. 

 

Heteroskedasticita 

 

 Jedním z výše uvedených požadavků na regresní lineární model je požadavek 

konstantního rozptylu náhodné složky, a tudíž i reziduí modelu, který označujeme jako 

homoskedasticitu. V případě měnícího se rozptylu reziduí pak naopak hovoříme  

o heteroskedasticitě.  

 Výskyt heteroskedasticity v modelu způsobuje, že MNČ poskytuje nestranné  

a nekonzistentní odhady regresních parametrů, které ztrácejí na asymptotické vydatnosti, což 

může mít za následek nereálnost výsledků testu pro ověření ricardovské ekvivalence. 

 Jedním z nejčastěji užívaných testů heteroskedasticity je Goldfeldův – Quandtův (GQ) 

test. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v příloze č. 4. Z výsledků testu vyplývá, že v případě 

zvoleného regresního modelu nelze zamítnout, že model je heteroskedastický na 10 % hladině 

významnosti. 

 V případě, že by byl model správně specifikován, by měla být provedena transformace 

modelu, která by zajistila, že transformované náhodné složky by měly konstantní a konečný 

rozptyl.  Jelikož však bylo zjištěno, že model není správně specifikován, lze nedodržení 

předpokladu homoskedasticity přisuzovat chybné specifikaci modelu. Pro odstranění 

heteroskedasticity by proto měl být model jinak specifikován. Z důvodů výše uváděných však 

toto není možné, proto stejně jako problém specifikace modelu, ani problém 

heteroskedasticity nebude nikterak ošetřen. 

 

Autokorelace 

 

 Dalším výše uváděným předpokladem je, že náhodné složky jsou nekorelované.  

Pokud je náhodná složka v libovolném období zkorelována s náhodnou složkou nebo 

náhodnými složkami v předcházejících obdobích, lze hovořit o autokorelaci neboli sériové 

závislosti reziduální složky. 

 Důsledkem autokorelace v modelu jsou nestranné a konzistentní odhady parametrů, 

které nejsou asymptoticky vydatné a nemají minimální rozptyl.  

 Nejčastěji užívaným testem autokorelace 1. řádu je Durbinova – Watsonova statistika.  
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Testování autokorelace pomocí této metody uvádí příloha č. 5. Testem bylo zjištěno,  

že hodnota DW padla jen těsně do zóny neprůkaznosti, nelze proto vyvrátit autokorelaci 

v modelu. Ke zmírnění autokorelace se běžně užívá Cochrane – Orcuttova (CO) metoda.  

 CO metoda vychází z toho, že rezidua v čase t jsou závislá na reziduích v čase t-1. 

Proto je třeba původní model transformovat, a to tak, že si vypočteme koeficient korelace, 

který následně použijeme k transformaci časových řad. Užití CO metody je uvedeno v příloze 

č. 6.  

 Po tom, co byly časové řady transformovány, bylo přistoupeno k novému odhadu 

parametrů pomocí MNČ. Výsledky uvádí následující tabulka. 

 

Tab. 4.5 Odhad regresních koeficientů metodou nejmenších čtverců 

 

Model β t t sig. 

(Constant) 154,255 1,851 ,070 

Y ,160 3,210 ,002 

Yt-2 -,095 -2,202 ,032 

Gt-4 ,123 3,057 ,003 

Wt-4 ,099 3,106 ,003 

Bt-2 -,077 -1,934 ,058 

TRt-2 ,223 1,885 ,065 

 

T ,260 2,203 ,032 

R2 = 0,789, upravený R2 = 0,762, DW = 2,105, F statistika = 29,360,  

F sig. = 0,000 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Nový model byl znovu otestován na autokorelaci, viz příloha č. 7, s výsledkem,  

že nelze potvrdit autokorelaci 1. řádu.  

 

Multikolinearita 

 

Dalším z předpokladů lineárního vícerozměrného regresního modelu je požadavek, 

aby vysvětlující proměnné nebyly kolineární, tzn., že žádnou z proměnných nelze vyjádřit 

jako lineární kombinaci jiné nebo jiných vysvětlujících proměnných. Při porušení této 

podmínky vzniká perfektní kolinearita nebo multikolinearita. Rozdíl mezi těmito termíny 

spočívá v tom, že kolinearita označuje existenci pouze jednoho lineárního vztahu, zatímco 



 

 27 

multikolinearita označuje existenci více než jednoho vztahu lineární závislosti mezi 

pozorováními vysvětlujících proměnných. 

Výskyt multikolinearity v modelu má za následek velký rozptyl a kovarianci odhadů 

parametrů MNČ. Odhady regresních koeficientů mohou být velmi citlivé na jakékoliv změny 

dat a mohou mít též špatná znaménka. 

 Vhodným testem multikolinearity je testování párových korelačních koeficientů,  

popř. testování přes faktor změny variability (VIF).  

Testování párových korelačních koeficientů pomocí korelační matice je uvedeno 

v příloze č. 8. Zde platí, že je- li korelace mezi nezávisle proměnnými ≥  0,8 v modelu  

se vyskytuje multikolinearita. Z korelační matice je patrné, že hodnota korelačního 

koeficientu ani v jednom z případů nepřesahuje hodnotu 0,8.  

Testování přes faktor změny variability vyjadřující nárůst variability regresních 

koeficientů vlivem multikolinearity je uvedeno v následující tabulce. 

 

Tab. 4.6 – Testování multikolinearity přes faktor změny variability 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

Toleran

ce VIF 

(Constant) 296,896 223,031  1,331 ,188   

Y -,181 ,108 -,181 -1,675 ,099 ,876 1,142 

Gt-4 
,224 ,104 ,305 2,140 ,037 ,506 1,976 

Wt-4 
,070 ,085 ,161 ,825 ,413 ,269 3,721 

Bt-2 
,009 ,105 ,011 ,082 ,935 ,601 1,664 

TRt-2 
,505 ,307 ,176 1,642 ,106 ,892 1,121 

T ,466 ,307 ,262 1,518 ,134 ,344 2,909 

 

Zdroj: vlastní 

 

 V případě, že VIF > 10 znamená to, že v modelu je silná multikolinearita, která musí 

být odstraněna. Z tab. 4.6 je však patrné, že hodnoty VIF se ani v jednom z případů neblíží 

k 10, proto multikolinearitu v modelu nelze potvrdit. 
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Normalita reziduí 

 

 Posledními dvěma předpoklady jsou, že náhodná chyba má normální rozdělení 

 a střední hodnotu rovnu 0. 

 Nedodržení těchto předpokladů má stejně jako v ostatních případech značný vliv  

na relevantnost výsledků testů.  

Ověření normality rozdělení náhodné složky lze provést zcela jednoduše. Se znalostí 

charakteristik normálního Gaussova rozdělení N (0,1), tedy, že střední hodnota má hodnotu 0 

a rozptyl hodnotu 1, si lze vystačit i s pouhým testem základních charakteristik reziduální 

složky. Charakteristiky uvádí následující tabulka. 

 

Tab. 4.7 – Střední hodnota a rozptyl náhodné chyby 

Statistics - Standardized Residual 

Mean ,0000000 

Var ,8870968 

 

Zdroj: vlastní  

 

 Střední hodnota náhodné chyby je opravdu rovna 0, rozptyl se blíží pouze 0,9.  

Pro potvrzení výsledků je proto vhodné užít i Kolmogorov – Smirnovův (KS) jednovýběrový 

test. 

 

Tab. 4.8 – KS test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Standardized 

Residual 

N 63 

Mean ,0000000 Normal Parametersa,b 

Std. Deviation ,94185815 

Absolute ,089 

Positive ,089 

Most Extreme Differences 

Negative -,067 

Kolmogorov-Smirnov Z ,708 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,699 

 

Zdroj: vlastní 
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V případě, že Signvyp (Z) > α , distribuční funkce rozdělení náhodného výběru 

odpovídá teoretické distribuční funkci. V tomto případě tedy 0,708 > 0,1 a tento test tedy 

vyvrací pochyby o tom, že v modelu se vyskytuje nenormální rozdělení. 

 

Závěry ekonometrické verifikace 

 

 S ohledem na předpoklady vícerozměrného lineárního regresního modelu lze 

konstatovat, že byl porušen pouze jeden z předpokladů, a to požadavek konstantního rozptylu 

náhodné složky. Vzhledem k tomu, že tento požadavek byl důsledkem špatné specifikace 

modelu, která vzhledem k okolnostem výše uváděným nebyla předmětem řešení, nemohl být 

odstraněn ani problém heteroskedasticity. 

 

4.2.6 Statistická a ekonomická verifikace modelu 

 

Výsledný hodnoty odhadnutých parametrů jsou totožné s tab. 4.5, pro lepší orientaci  

je zde tabulka uváděna znova. 

 

Tab. 4.9 – Odhad parametrů MNČ 

 

Model β t t sig. 

(Constant) 154,255 1,851 ,070 

Y ,160 3,210 ,002 

Yt-2 -,095 -2,202 ,032 

Gt-4 ,123 3,057 ,003 

Wt-4 ,099 3,106 ,003 

Bt-2 -,077 -1,934 ,058 

TRt-2 ,223 1,885 ,065 

T ,260 2,203 ,032 

R2 = 0,789, upravený R2 = 0,762, DW = 2,105, F statistika = 29,360,  

F sig. = 0,000 

 

Zdroj: vlastní  

 

Výsledná funkce má tvar: 

 

(4.8) 
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Koeficient R2 značí, že 76,2 % změn výdajů domácností můžeme vysvětlit za pomoci 

použitých nezávislých proměnných. Vzhledem k vysokému počtu použitých vysvětlujících 

proměnných je hodnota R2 poměrně nízká, což ukazuje na nesprávnou specifikace modelu, 

která byla taktéž potvrzena Ramsey RESET testem v podkapitole 4.2.4. 

Model je významný jako celek a všechny koeficienty jsou významný na 10 % hladině 

významnosti. Model jako celek je taktéž významný. Co se týče ekonomického a statistického 

souladu, pak dle statistických výsledků jsou minulý důchod, vládní dluh a daně v rozporu 

s ekonomickou hypotézou o chování regresních koeficientů. Nesoulad ve znaménkách může 

být dán jak špatnou specifikací modelu, tak i chybným předpokladem určeným při stanovení 

modelu. Rozdíly do jisté míry mohou být vysvětleny i několika nestandardními fiskálními 

operacemi typickými pro země v přeměně. 

U HDDt-1 bylo očekáváno, že se zvyšující se hodnotou této proměnné se bude 

zvyšovat hodnota závisle proměnné, tedy spotřeba. V modelu se počítalo s tím, že co se týče 

spotřeby v souvislosti s důchodem, lidé mají adaptivní očekávání, tzn., že to, jak se budou 

chovat v budoucnosti, ovlivňuje jejich minulost. Jelikož je ekonomický a statistický výsledek  

odlišný, může být možným vysvětlením nesouladu s očekáváním racionální rozhodování 

subjektů. 

Daňové příjmy - bylo očekáváno, že se zvyšující se hodnotou této proměnné se bude 

snižovat hodnota závisle proměnné, tedy spotřeba. V případě ČR se projevilo, že české 

domácnosti se zřejmě nechovají keynesiánsky, jak si myslí většina ekonomů, ale chovají  

se dle těchto výsledků spíše ricardovsky. Financování deficitu snížením současných daní vede 

k vyšší současné hodnotě budoucích daní, takže spotřebitelé, kteří jsou daňovými poplatníky, 

očekávajíc zvýšení daní v budoucnu, nepovažují zvýšení jejich disponibilních důchodů jako 

stálé. To znamená, že jejich spotřeba zůstane minimálně stejná, ne-li nižší. Předpokladem 

v modelu bylo keynesovské pojetí, což tedy může být důsledkem opačného statistického 

výsledku než předpokládaného ekonomického důsledku. Vliv na odlišnost znaménka může 

mít i snižování datové hodnověrnosti vyplývající ze zahrnutí nepřímých daní do daňové 

proměnné. 

U vládního dluhu bylo očekáváno, že se zvyšující se hodnotou této proměnné se bude 

zvyšovat hodnota závisle proměnné, tedy spotřeba. Jak bylo naznačeno u daňových příjmů 

v odstavci výše, pokud soukromé úspory v důsledku ricardovského přístupu domácností 

vzrostou na stejnou částku, jako veřejné úspory klesnou, celkové národní úspory se nezmění. 

To naznačuje, že reálné úrokové sazby neporostou a nepřinese to tedy žádný efekt. Jinak 

řečeno, veřejný dluh nemá vliv na oblast soukromého bohatství a tedy ani na spotřebu. 
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V tomto případě to může být důsledkem rozdílnosti předpokládaného ekonomického  

a statistického výsledku. 

 

4.2.7 Testování omezení pro platnost ricardovské hypotézy 

 

Pro zkoumání platnosti neutrality dluhu je nutno testovat omezení, kdy   

α4 = α5 = α6 = 0. Pokud toto platí, lze potvrdit hypotézu ricardovské ekvivalence. 

 Ačkoli hodnoty parametrů odhadnutých pomocí MNČ jasně naznačují, že jsou 

nenulové, v praxi se běžně pro test omezení užívá sofistikovanější metoda zvaná Wald test. 

Použitím další metody lze rovněž ověřit správnost výsledků vypočtených metodou 

nejmenších čtverců 

  

Tab 4.10 – Testování omezení pro platnosti RE 

Wald Test:   
Test Statistic Value df Probability 
F-statistic  3.752036 (3, 55)  0.0159 
Chi-square  11.25611  3  0.0104 
Null Hypothesis: C(4)=C(5)=C(6)=0 
Null Hypothesis Summary:  
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
C(4) -0.076886  0.039756 
C(5)  0.223052  0.118325 
C(6)  0.259901  0.117951 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Jak lze vidět, hodnoty parametrů užitých k testování omezení Wald testem se plně 

shodují s odhady parametrů z tab. 4.9. Z těchto výsledků vyplývá, že odhadnuté parametry 

jsou nenulové a neplatí tedy, že α4 = α5 = α6 = 0. 

 Nejen podle hodnoty parametrů, ale i dle F statistiky lze říci, že v ČR nelze potvrdit 

platnost hypotézy ricardovské ekvivalence. 

 Vzhledem k tomu, že model byl nesprávně specifikován, což mělo vliv i na výskyt 

heteroskedasticity v modelu, je možné, že tyto problémy modelu mohly ovlivnit reálnost 

výsledků.  

 Nabízí se proto otázka, zda by pro testování ricardovské ekvivalence v ČR, nebyla 

vhodnější jiná forma redukované spotřební funkce. Odpovědí na tuto otázku se bude zabývat 

následující podkapitola. 
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4.3 Návrh nové formy redukované spotřební funkce 

  

Druhotným cílem práce je návrh nové formy redukované spotřební funkce, testující 

hypotézu ricardovské ekvivalence v podmínkách ČR, která by odstranila problém specifikace 

modelu či alespoň heteroskedasticity v modelu, což by mělo pozitivní vliv na reálnost 

výsledků. 

Pokud bude vycházeno z forem redukovaných spotřebních funkcí zkoumajících 

ricardovskou ekvivalenci v ČR, tak lze konstatovat, že minimálně funkce, kterou užili 

Wroblowský a Macháček, není vhodná pro užití v ČR. Ve spotřební funkci chybí podstatné 

proměnné, což v konečné fázi ovlivňuje reálnost výsledků testování, navíc funkce 

nezohledňuje otevřenost české ekonomiky. Funkce užitá Mandelem a Tomšíkem sice 

zahrnuje vliv otevřenosti ekonomiky na výsledky validity hypotézy, nezabývá se, ale 

testováním omezení a hodnotí platnost hypotézy pouze na základě odhadu regresních 

parametrů. Ve své podstatě cílem odborného článku Mandela a Tomšíka bylo zkoumání 

teoretického přístupu ke spotřební funkci, který akcentuje faktory ovlivňující spotřebu v malé 

otevřené ekonomice. V empirické části byla pak jako protiklad funkce spotřeby 

keynesovského typu uvedena modifikovaná verze spotřební funkce, která bývá užívána  

pro testování ricardovské ekvivalence. Cílem jejich výzkumu tedy nebylo testování 

ricardovské hypotézy. 

V následujícím textu bude použito pro snadnější přehlednost členění do jednotlivých 

částí na nalezení vhodných vysvětlujících proměnných, odhad nového modelu, testování 

specifikace modelu, ekonometrickou, ekonomickou, statistickou verifikaci a na testování 

omezení ricardovské ekvivalence. Zhodnocením dosažených výsledků a srovnáním 

s ostatními formami redukovaných spotřebních funkcí se už bude zabývat kapitola 4.4. 

 

4.3.1 Nalezení vhodných vysvětlujících proměnných 

 

 Jelikož jediným problémem spotřební funkce 4.2 užité v předchozí podkapitole bylo,  

že v modelu chyběly podstatné vysvětlující proměnné, autor se rozhodl všechny vysvětlující 

proměnné funkce 4.2 v modelu ponechat a model pouze doplnit o proměnné nové. 

 Jedinou modifikací původní verze funkce je sloučení daňových příjmů a vládních 

transferů do jedné proměnné, čistého zdanění (ČZ), prostřednictvím jejich rozdílu. 
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 Inspirací pro nalezení nových proměnných byla nejen ekonomická teorie, ale i návrhy 

redukovaných spotřebních funkcí zahraničními ekonomy. 

 Výběr proměnných byl omezen tím, že některé proměnné běžně užívané v jiných 

studiích nemohly být v práci využity, protože tato data nejsou v podmínkách ČR 

zveřejňována. Jedná se např. o tržní hodnotu vládního dluhu. V rámci prvního testování, byly 

kromě původních proměnných, užity zadlužení domácností, zahraniční dluh, saldo běžného 

účtu PB, úroková míra,15 nezaměstnanost, bilance výnosů a měnový kurz.16 

 V průběhu testování bylo zjištěno, že do spotřební funkce není vhodné zahrnout 

měnový kurz, jelikož není determinantem spotřeby a bilanci výnosů, neboť ve funkci nemůže 

být zahrnuto současně saldo běžného účtu i bilance výnosů, která je jeho podmnožinou, proto 

bylo ve funkci ponecháno saldo běžného účtu, které lépe determinuje spotřebu. 

 K dalšímu výkladu týkajícího se zvolených proměnných bude přistoupeno v dalším 

textu. 

 

4.3.2 Formulace regresního modelu 

 

 Po vyloučení výše uváděných proměnných, má návrh nové formy redukované 

spotřební funkce tvar: 

 

 

 (4.9) 

  

 

 Závisle proměnná (vysvětlovaná) 

Ct  - soukromé spotřební výdaje (výdaje domácností) vyjádřené v mil. Kč 

 

Nezávisle proměnné (vysvětlující) 

Yt  – současný hrubý disponibilní důchod vyjádřený v mil. Kč17 

Yt-1  – hrubý disponibilní důchod minulého období vyjádřený v mil. Kč  

Gt  – celkové vládní výdaje vyjádřené v mil. Kč 

Wt  – bohatství domácností vyjádřené v mil. Kč18 

                                                 
15  Úroková míra byla aproximována 2T Repo sazbou vyhlašovanou ČNB 
16 Měnový kurz byl představován měsíčním průměrem devizového kurzu CZK/USD 
17 Hrubý disponibilní důchod = hrubý domácí produkt + čisté prvotní důchody a čisté běžné transfery  
od nerezidentů – čisté prvotní důchody a čisté běžné transfery nerezidentům 
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Bt  – vládní dluh vyjádřený v mil. Kč 

ČZt – čisté zdanění v mil. Kč 

ZDt – zadlužení domácností v mil. Kč 

NDt – zahraniční dluh v mil. Kč 

CABt – saldo běžného účtu platební bilance v mil. Kč 

IRt – úroková míra v % 

Ut – neumístění uchazeči o zaměstnání v tis. osob 

 

Regresní koeficienty 

0β̂  odhadnutá úrovňová konstanta  

11β̂  odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně Yt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

12β̂  odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně Yt-1 o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

2β̂  odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně Gt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

3β̂  odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně Wt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

4β̂  odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně Bt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

5β̂   odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně ČZt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

6β̂   odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně ZDt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

7β̂   odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně NDt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

8β̂   odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně CABt o 1 mil. Kč  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

                                                                                                                                                         
18 Bohatství domácností zahrnuje všechny aktiva spotřebitelů včetně finančních aktiv, jako jsou akcie, obligace, 
domy, půda atd. 
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9β̂   odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně IRt o 1 % za podmínky 

fixních ostatních nezávislých proměnných 

10β̂   odhadnutý regresní koeficient vyjadřující změnu Ct při změně Ut o 1 tis. osob  

za podmínky fixních ostatních nezávislých proměnných 

 

Hypotézy týkající se hrubého disponibilního důchodu, současného i minulého, 

vládních výdajů, bohatství domácností a vládního dluhu zůstávají neměnné.  

 U čistého zdanění předpokládáme, že vliv na spotřebu bude negativní, stejně jako 

v případě daní v původním modelu, avšak díky snížení o vládní transfery pro případ čistého 

zdanění bude očekáván menší negativní vliv než v případě užití daní. Zadlužení domácností 

má jednoznačně pozitivní vliv na spotřebu. Tím, že si domácnosti vypůjčí peníze, zvýší  

se jejich příjem, který se následně promítne ve zvýšení spotřeby. Co se týče proměnných, 

které se týkají operací se zahraničím, pak zahraniční dluh by stejně jako dluh domácí měl mít 

pozitivní vliv na spotřebu, jakož i saldo běžného účtu. Se zvyšující se úrokovou mírou  

se úvěry stávají pro domácnostmi dražší, proto jejich počet klesá, což má nepřímý vliv  

na spotřebu prostřednictvím snížení dodatečných příjmů domácností. Na druhé straně se stává 

výhodnější peníze spořit, proto lze pokles spotřeby přisoudit i zvýšení úspor na její úkor. 

V případě zvyšujícího se počtu nezaměstnaných, klesá spotřeba, což je dáno tím,  

že nezaměstnaný člověk má nižší příjmy, což se odráží i v jeho spotřebě. 

 Závěry hypotéz lze zapsat funkčním vtahem: 

  

Ct
+ = f (Yt

+
; Yt-1

+
; Gt

+
; Wt

+
; Bt

+
; TRt

+
; ČZt

-, ZD t
+, ND t

+, CAB t
+, IR t

-, U t
-)             (4.10)

   

 Chování regresních koeficientů je v závislosti na tomto vztahu následující:  

 

11β̂ , 12β̂ , 2β̂ , 3β̂ , 4β̂ , 876
ˆ,ˆ,ˆ βββ  > 0 očekávána je pozitivní závislost mezi vysvětlovanou  

a vysvětlujícími proměnnými 

1095
ˆ,ˆ,ˆ βββ <0  očekávána je negativní závislost mezi vysvětlovanou  

a vysvětlujícími proměnnými 

 

První možností jak rychle potvrdit správnost hypotéz je sestavení scatter diagramu. 
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Graf 4.3 – Scatter Matrix diagram 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Jednoznačně pozitivní vliv na spotřebu má dle scatter diagramu hrubý disponibilní 

důchod, bohatství domácností, vládní dluh a dluh zahraniční. Pozitivní vliv má navzdory 

očekávání negativního, čisté zdanění. Odchylka nastává i u zadlužení domácností, kde byla 

očekávána pozitivní závislost. Ne zcela jednoznačně se pak jeví závislost v případě vládních 

výdajů, salda běžného účtu PB, úrokové míry a nezaměstnanosti.  

 Nesoulad mezi očekáváním a výsledky scatter diagramu by měl být vyřešen úpravou 

časových řad a změnou časové struktury v modelu. 

 

4.3.3 Analýza vstupních časových řad nového modelu 

 

V případě návrhu nového modelu nebylo možné užít stejnou časovou řadu jako 

v předchozí kapitole. Zkrácení časové řady bylo důsledkem toho, že 2T Repo sazba ČNB byla 

vyhlašována až od 31. 12. 1995. Pro testování tedy budou užita kvartální data za období  

Q4 1995 – Q2 2010. Datové řady, proměnných nově zahrnutých do modelu, byly získány 

z dat ČNB. 

Všechna nově přidaná data musela být pro účely zkoumání ricardovské ekvivalence 

nejprve přepočtena na 1 obyvatele, vyjma úrokové míry, a následně, přes CPI, převedena 

z dat nominálních na data reálná. Jak závislá, tak všechny proměnné, vyjma úrokové míry, 

jsou tedy vyjádřeny v Kč na obyvatele, v případě nezaměstnanosti pak v počtu 

nezaměstnaných osob na obyvatele. 
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Stejně jako ve výchozím modelu i v modelu novém je nutné nově přidané časové řady 

stacionarizovat, a to 1. a 2. diferencí. Stavovými veličinami z nových proměnných jsou 

zadlužení domácností, zahraniční dluh, úroková míra a nezaměstnanost. 

Novou spotřební funkci s upravenými časovými řadami lze zapsat ve tvaru: 

 

(4.11) 

 

 

Aby bylo vyloučeno možné zkreslení, způsobené extrémními hodnotami v časových 

řadách, je nutné provést analýzu extrémních hodnot na nových datech.  

 

Tab. 4.11 – Analýza extrémních hodnot 

Extrémní hodnoty Proměnná 
- + 

ČZ 0 0 

ZD 0 0 

ND 0 0 

CAB 0 0 

IR 0 6 

U 0 0 

Zdroj: vlastní 

 

 Z analýzy extrémních hodnot vyplynulo, že v časové řadě úrokových sazeb  

se vyskytuje 6 extrémních či odlehlých hodnot. O jakou z těchto kategorií se jedná, pomůže 

určit boxplot. 

 

Graf 4.4 Boxplot pro časovou řadu úrokových sazeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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Z boxplotu je patrné, že se jedná pouze o odlehlé hodnoty, které není nutno 

nahrazovat. Odlehlé hodnoty spadají do období okolo roku 1997, kdy ČR přešla na plovoucí 

kurz a bylo zavedeno cílování inflace. 

Co se týče sezónního očišťování, tak vzhledem k důvodům uváděným v předchozí 

podkapitole, časové řady nebudou očišťovány. 

 

4.3.4 Analýza závislosti mezi jednotlivými proměnnými a odhad regresního modelu 

 

 K určení míry závislosti mezi jednotlivými proměnnými poslouží korelační matice 

uvedená v příloze č. 9. 

Stupeň a typ závislosti vysvětlované proměnné na vysvětlujících proměnných  

je uveden v následující tabulce 

 

Tab. 4.12 – Závislost soukromé spotřeby na jednotlivých vysvětlujících proměnných 

Závislost C na: Typ závislosti Stupeň závislosti 

ČZ Pozitivní Významný 

ZD Pozitivní Nevýznamný 

ND Pozitivní Významný 

CAB Negativní Vysoký 

IR Pozitivní Nevýznamný 

U Negativní  Nevýznamný  

Zdroj: vlastní 

 

Co se týče závislosti vysvětlované proměnné na nových vysvětlujících, tak pouze 

v případě salda BÚ je závislost vysoká, v případě čistého zdanění a zahraničního dluhu je 

stupeň závislosti alespoň významný. V ostatních případech se jeví závislost jako nevýznamná. 

Míra závislosti mezi jednotlivými vysvětlujícími proměnnými není vyšší než 0,8, což 

značí, že v modelu není přítomna multikolinearita. 

V případě čistého zdanění, salda běžného účtu PB a úrokové míry nastává nesoulad 

mezi ekonomickou teorií a statistickými výsledky. Ten může být dán nerespektováním 

časových zpoždění.  Nově přidané časové řady, proto musejí být podrobeny testování, jehož 

výsledkem je co nejvhodnější časová struktura z hlediska determinace spotřeby. 

Vzhledem k nepřebernému množství testovaných variant autor uvádí pouze výsledné 

hodnoty časových zpoždění. 
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Tab 4.13 – Struktura časového zpoždění 

Proměnná Počet zpožděných období Proměnná Počet zpožděných období 

Y 0 ZD  0 

Yt-1 3 ND 0 

G 3 CAB 0 

M2 4 IR 2 

B 0 U 0 

ČZ 0   

 

Zdroj: vlastní  

 

Spotřební funkci zahrnující výše uvedené zpoždění lze tak zapsat ve tvaru: 

 

(4.12)

 

           

S takto nadefinovanou funkcí lze přikročit k odhadu regresního modelu, jehož 

výsledky uvádí následující tabulka.  

 

Tab. 4.14 – Odhad regresních koeficientů metodou nejmenších čtverců 

 

Model β t t sig. 

(Constant) 48,221 0,898 0,374 

Yt 0,135 2,888 0,006 

Yt-4 0,147 3,306 0,002 

Gt-3 0,097 5,015 0,000 

Wt-4 0,032 1,720 0,096 

Bt 0,069 2,772 0,008 

ČZt 0,324 5,318 0,000 

ZDt 0,424 1,837 0,073 
 NDt 0,046 2,149 0,037 
 CABt -0,155 -3,304 0,002 
I
R

IRt-2 89,920 2,732 0,009 

 Ut 67902,645 3,798 0,000 

R2 = 0,936, upravený R2 = 0,919, DW = 2,611, F statistika = 56,929,  

F sig. = 0,000 

 

Zdroj: vlastní  

εββββββ

ββββββ

ˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆˆ C

10298765

44332422110t

+∆∆⋅+∆∆⋅+∆⋅+∆∆⋅+∆∆⋅+∆⋅+

+∆∆⋅+∆∆⋅+∆⋅+∆⋅+∆⋅+=

−

−−−

tttttt

ttttt

UIRCABNDZDČZ

BWGYY



 

 40 

Spotřební funkci lze doplnit o hodnoty parametrů a zapsat ve tvaru: 

 

(4.13) 

 

 

           

Téměř 94 % změn výdajů domácností můžeme vysvětlit za pomoci použitých 

nezávislých proměnných. Hodnota DW koeficientu je 2,611 což ukazuje na problémy 

s autokorelací 1. řádu. 

Model je jako celek významný a všechny koeficienty jsou významné na 10 % hladině 

významnosti. U 4 proměnných dochází k nesouladu mezi ekonomickou a statistickou 

závislostí.  

 

4.3.5 Specifikace modelu  

 

 Testování správnosti specifikace modelu vede k nalezení podstatných proměnných  

a vyloučení proměnných nepodstatných. Tímto postupem se lze dostat k dokonalému 

ekonometrickému modelu, kdy lze 100 % změn ve vysvětlované proměnné vysvětlit 

vysvětlujícími proměnnými zahrnutými v modelu. Tento výsledek je však v praxi dosti 

výjimečný.  

 Již v průběhu hledání nových proměnných, které by bylo vhodné do modelu zahrnout, 

byly prováděny testy specifikace modelu, které z modelu vyloučily bilanci výnosů a měnový 

kurz, viz podkapitola 4.3.1. Po vyčerpání všech možností na nalezení vhodných proměnných 

byl proveden finální Ramsey RESET test specifikace modelu, který je uveden v příloze č. 10. 

 Výsledky testu ukazují na nesprávnou specifikaci modelu s doporučením přidání 

dalších proměnných. Spotřební funkce je jednou z nejzkoumanějších ekonomických funkcí 

vůbec. Vliv na změnu spotřeby může mít celá řada faktorů, jejichž vlivy jsou mnohdy 

nepostižitelné. Bernheim přišel s myšlenkou zahrnout do modelu vektor ostatních exogenních 

veličin, kterým lze model na základě ekonometrických výsledků doplnit tak, že bude 

představovat vysvětlující proměnné, které by měly být doplněny dle testu správné specifikace 

modelu. Je však třeba si uvědomit, že by se nejednalo o reálné veličiny, nýbrž o uměle 

vytvořenou proměnnou, u níž nelze stanovit ekonomickou hypotézu. Na jedné straně by tak 

sice nová veličina přispěla k vysvětlení změn ve spotřebě z ekonometrického hlediska,  

na straně druhé, by ale nepřispěla k teoretickému vysvětlení změn ve spotřebě, neboť  
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by se stále jednalo o „ostatní“ proměnné ovlivňující spotřebu bez konkrétní znalosti těchto 

faktorů. 

 Z těchto důvodů se autor navzdory nesprávné specifikaci modelu rozhodl nepřistoupit 

k variantě doplnění modelu uměle vytvořenou proměnnou, ale model se rozhodl ponechat  

ve stávajícím tvaru. 

 

4.3.6 Ekonometrická verifikace 

 

 Teoretické poznatky k ekonomické verifikaci byly podrobně rozebrány v předchozí 

podkapitole vč. použitých metodik, proto zde nyní budou řešeny už pouze praktické výsledky 

jednotlivých testů.  

 

Heteroskedasticita 

 

 K testování heteroskedasticity v modelu byl opět užit Goldfeldův – Quandtův (GQ) 

test. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v příloze č. 11.  

 Výsledky nového modelu ukazují, že doplnění nových veličin do modelu snížilo vliv 

chybné specifikace modelu na heteroskedasticitu a z testu vyplývá, že na 10 % hladině 

významnosti lze přijmout hypotézu o homoskedasticitě modelu.  

 Úpravou specifikace původního modelu se podařilo odstranit heteroskedasticitu  

a výsledky testování ricardovské hypotézy by měly být reálnější než v původním modelu. 

 

Autokorelace 

 

 K testování korelace náhodných složek byla užita Durbinova – Watsonova statistika, 

jejíž výsledky jsou součástí přílohy č. 12. Narozdíl od původního modelu, kde se autokorelaci 

1. řádu podařilo odstranit pomocí Cochrane – Orcuttovy (CO) metody hned napoprvé, 

k odstranění autokorelace v modelu novém, musely být užity celkem čtyři úpravy časových 

řad. 

 Na jedné straně tak sice došlo k masivnímu zásahu do časových řad, což může mít  

za následek zkreslení výsledků, na straně druhé by ponechání autokorelace v modelu mohlo 

mít na reálnost výsledků mnohem větší dopad než samotná úprava dat. 
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Multikolinearita 

 

K testu multikolinearity byla užita korelační matice, sestavená na základě dat, 

upravených Cochrane – Orcuttovou metodou. Matice je součástí přílohy č. 13. Hodnota 

koeficientu párové korelace ani v jednom z případů nepřesahuje hodnotu 0,8 a nelze tedy 

potrvdit multikolinearitu v modelu. 

K vyvrácení multikolinearity v modelu bylo užito i testování přes faktor změny 

variability.  

 

Tab. 4.15 – Testování multikolinearity přes faktor změny variability 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 115,083 52,107  2,209 ,033   

Yt ,086 ,048 ,132 1,787 ,082 ,291 3,439 

Yt-4 ,145 ,041 ,228 3,500 ,001 ,371 2,692 

Gt-3 ,106 ,021 ,242 5,008 ,000 ,675 1,481 

Wt-4 ,035 ,017 ,151 2,057 ,046 ,292 3,428 

Bt ,081 ,029 ,133 2,779 ,008 ,685 1,459 

ČZt ,356 ,074 ,275 4,788 ,000 ,478 2,091 

ZDt ,538 ,260 ,095 2,071 ,045 ,746 1,341 

NDt ,051 ,022 ,133 2,375 ,022 ,506 1,976 

CABt -,114 ,047 -,171 -2,433 ,020 ,322 3,110 

IRt-2 106,914 37,113 ,119 2,881 ,006 ,930 1,075 

Ut 111010,19 19319,754 ,302 5,746 ,000 ,571 1,750 

 
Zdroj: vlastní 

 

 Z tabulky je patrné, že hodnota VIF se ani zdaleka neblíží k hodnotě 10, proto lze 

potvrdit výsledky vyplývající z korelační matice, v modelu nelze potvrdit multikolinearitu. 

 

Normalita reziduí 

 

 Posledním testovaným předpokladem regresního modelu je normalita náhodného 

rozdělení. Tu lze identifikovat na základě znalostí základních deskriptivních statistik časové 

řady náhodné chyby, které uvádí následující tabulka. 
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4.16 Střední hodnota a rozptyl náhodné chyby 

Statistics - Standardized Residual 

Mean ,0000000 

Var ,7843137 

 

Zdroj: vlastní  

 

 Střední hodnota je dle předpokladu normálního rozdělení opravdu rovna 0. Velikost 

směrodatné odchylky se odchyluje od 1. Pro ověření normálního rozdělení bude proto 

proveden ještě Kolmogorovův Smirnovův test. 

 

4.17 KS test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Standardized 

Residual 

N 52 

Mean ,0000000 Normal Parametersa,b 

Std. Deviation ,88561489 

Absolute ,068 

Positive ,053 

Most Extreme Differences 

Negative -,068 

Kolmogorov-Smirnov Z ,493 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,968 

 

Zdroj: vlastní 

 

Jelikož je Signvyp (0,968) > α  (0,1), test vyvrací pochyby o tom, že v modelu  

se vyskytuje nenormální rozdělení. 

 

Závěry ekonometrické verifikace 

 

 Cílem specifikace nového modelu bylo nalézt takové vysvětlující proměnné, které  

by byly co nejlepšími determinanty spotřeby a odstranily problém nedodržení předpokladů 

v modelu, který vede ke snížení reálnosti dosažených výsledků.  

 Výsledky testu správnosti specifikace modelu sice poukazují na to, že do modelu  

by měly být přidány další vysvětlující proměnné, nicméně podařilo se odstranit 
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heteroskedasticitu, která se vyskytovala v modelu původním, což z hlediska ekonometrického 

posunulo modelu na vyšší úroveň. 

 

4.3.7 Statistická a ekonomická verifikace modelu 

 

 Jelikož v průběhu testování splnění předpokladů regresního modelu došlo k úpravě 

dat, bylo nutné provést nový odhad modelu.  

 

Tab. 4.18 Odhad regresních koeficientů metodou nejmenších čtverců  

 

Model β t t sig. 

(Constant) 115,083 2,209 ,033 

Yt ,086 1,787 ,082 

Yt-4 ,145 3,500 ,001 

Gt-3 ,106 5,008 ,000 

Wt-4 ,035 2,057 ,046 

Bt ,081 2,779 ,008 

ČZt ,356 4,778 ,000 

ZDt ,538 2,071 ,045 

 
NDt ,051 2,375 ,022 

 
CABt -,114 -2,433 ,020 

 
IRt-2 106,914 2,881 ,006 

 
Ut 111010,192 5,746 ,000 

R
2
 = 0,937, upravený R

2
 = 0,919, DW = 2,073, F statistika = 53,909,  

F sig. = 0,000 

Zdroj: vlastní 

 

Novou potřební funkci lze zapsat ve tvaru: 

 

(4.14) 

  

 

 

Koeficient determinace říká, že 92 % změn ve spotřebních výdajích lze vysvětlit 

pomocí zvolených vysvětlujících proměnných.   

 Model je jako celek významný a jednotlivé koeficienty jsou významné na 10 % 

hladině významnosti. 
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 Nesoulad mezi ekonomickými a statistickými výsledky nastává u čistého zdanění, 

saldo běžného účtu platební bilance, úrokové míry a nezaměstnanosti. 

 U čistého zdanění lze nesoulad ve znaménku vysvětlit podobně jako v případě 

původního modelu. Domácnosti se zřejmě více než keynesovsky chovají ricardovsky  

či dokonce „ultraricardovsky.“ Možným vysvětlením pro nesoulad však může být také snížení 

datové věrohodnosti zahrnutím nepřímých daní či chybné vnímání fiskálních parametrů 

ekonomickými subjekty, známé jako „fiskální iluze.“ 

 V případě salda běžného účtu PB může být nesoulad vysvětlen zvláštností českého 

zahraničního obchodu, kdy import představuje hlavně spotřební zboží, zatímco export 

převážně zboží nespotřebního charakteru. Se zvyšujícím se importem dochází k tlaku  

na snižování cen importovaného zboží, přičemž toto se pro spotřebitele stává levnější  

a v konečném důsledku to může vést ke zvýšení spotřeby.  Pozitivní vliv na spotřebu by tak 

nemusel být připsán přebytku BÚ PB, ale deficitu, což by se odrazilo v opačném znaménku. 

 Vysvětlení nesouladu v případě úrokové sazby může být poněkud složitější. Bylo 

předpokládáno, že změna úrokové sazby má vliv na změnu spotřeby. S ohledem na reálné 

modely nové klasické ekonomie, konkrétně modely RBC, kde v případě vztahu peněžní 

zásoby a reálného výstupu platí reverzní kauzalita, je možné, že reverzní kauzalita platí 

analogicky i v případě úrokové sazby a spotřeby. Očekávaná změna spotřeby totiž může 

působit na změnu úrokové míry. Pokud centrální banka očekává markantní zvýšení spotřeby, 

které by mohlo vyvolat přehřátí ekonomiky s následným vznikem inflační mezery, stává  

se jejím cílem omezení agregátních výdajů tak, aby dosahovaly výše odpovídající 

předpokládané úrovni potencionálního produktu. O utlumení výdajů centrální banka usiluje 

zvýšením úrokové sazby, tzn. zdražením peněz. V tomto případě pak může platit, že již dnes 

roste úroková míra a až s určitým zpožděním roste spotřeba.  

 Stejně problematické může být i vysvětlení nesouladu v případě nezaměstnanosti. 

Ačkoli bylo očekáváno, že s rostoucí nezaměstnaností bude klesat spotřeba v důsledku toho, 

že se spotřebitelům budou snižovat příjmy, nemusí to tak ve skutečnosti být. Z analýz 

ministerstva práce a sociálních věcí např. vyplývá, že téměř 50 % lidí v ČR jsou lidé 

nezaměstnaní do 6 měsíců, tedy lidé s nárokem na určité % z průměrného platu z předchozího 

zaměstnání. Nutno říci, že částka, na kterou si tito lidé přijdou, může převyšovat nejen hranici 

minimální mzdy, ale mnohdy i hranici průměrné mzdy, na kterou v ČR nedosáhnou přibližně 

dvě třetiny lidí. Většina nezaměstnaných má navíc nárok na různé sociální příspěvky, mezi 

něž patří např. přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče, rodičovský 

příspěvek a sociální příplatek. Současně např. ještě s výkonem nekolidujícího zaměstnání  
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si tak opět mohou nezaměstnaní přijít na více peněz než lidé zaměstnaní. Do úvahy je vhodné 

zahrnout i to, že jako nezaměstnaní jsou vedeni i lidé, kteří opustili pracovní místo 

s odstupným, ke kterému dostávali ještě dávky v nezaměstnanosti. Peněžně jsou pak 

zvýhodněni i nezaměstnaní zahnutí do rekvalifikačního programu. Na zvýšené spotřebě  

se může podepsat např. i zvýšená spotřeba určitých komodit typických pro období zvýšené 

nezaměstnanosti. Sem lze zahrnout dle dlouhodobých průzkumů především tabákové 

výrobky, alkohol a zábavní elektotechniku a služby. Vyloučit nelze ani příjmy 

nezaměstnaných z šedé ekonomiky a z trestných činností. Možným vysvětlením může být i to, 

že si nezaměstnaní lidé často vezmou půjčky od nefinančních institucí proti zástavě 

nemovitosti. Ke spotřebě však mohou využít např. i dříve naspořené peníze. Jak bylo 

vysvětleno na všech těchto případech, zaměstnání nemusí být pro určité skupiny lidí jediným 

zdrojem příjmu a i v případě nezaměstnanosti na tom určité skupiny lidí mohou být lépe než 

pracující. Zvyšující se nezaměstnanost tedy nemusí nutně znamenat pokles spotřeby,  

ale spotřeba může zůstat i neměnná či dokonce mírně vyšší.  

 

4.3.8 Testování omezení pro platnost ricardovské hypotézy 

 

 Jelikož byla původní funkce (4.2) modifikována, změnilo se i omezení pro testování 

platnosti hypotézy ricardovské ekvivalence. 

 V tomto případě tedy, pokud α4 = α5 = 0, lze potvrdit hypotézu ricardovské 

ekvivalence. Ve své podstatě by to znamenalo, že změna čistého zdanění a vládního dluhu 

nemá vliv na velikost soukromé spotřeby, což znamená, že daně a vládní dluh jsou opravdu 

ekvivalentními metodami financování dané úrovně vládních výdajů. 

 Pro testování omezení byl opět užit Wald test. Výsledky uvádí následující tabulka. 

 

Tab. 4.19 Testování omezení pro platnost ricardovské hypotézy 

Wald Test:   
Test Statistic Value df Probability 
F-statistic  13.54102 (2, 40)  0.0000 
Chi-square  27.08204  2  0.0000 
Null Hypothesis: C(4)=C(5)=C(6)=0 
Null Hypothesis Summary:  
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
C(4) 0.081199 0.029215 
C(5) 0.356415 0.074441 

 

Zdroj: vlastní 
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Hodnoty parametrů odhadnuté pomocí MNČ i Wald testem naznačují, že neplatí 

omezení α4 = α5 = 0. Dle odhadnutých parametrů i dle hodnoty F statistiky nelze potvrdit 

platnost hypotézy ricardovské ekvivalence v ČR. 

 

4.4 Zhodnocení výsledků jednotlivých modelů 

 

 V této podkapitole budou porovnány výsledky, kterých bylo v této práci dosaženo 

v rámci modelu původního (funkce 4.8) a modelu nového (funkce 4.14), a užity zde též budou 

i výsledky studie Wroblowského a Macháčka (funkce 3.1).  

Pro snadnější porovnání byly základní charakteristiky jednotlivých modelů přeneseny 

do tabulky. 

 

Tab. 4.20 – Porovnání výsledků jednotlivých funkcí 

Statistiky/funkce Funkce 3.1 Funkce 4.8 Funkce 4.14 

Upravený R2 0,728 0,762 0,919 

DW 1,744 2,105 2,073 

Fsig. 0,000 0,000 0,000 

Y 0,002 0,002 0,082 
Yt-1 0,232 0,032 0,001 
G 0,234 0,003 0,000 
W 0,023 0,003 0,046 
B 0,595 0,058 0,008 
TR 0,076 0,065  
T 0,933 0,032  
ČZ   0,000 
ZD   0,045 
ND   0,022 
CAB   0,020 
IR   0,006 

tsig. 

U   0,000 

 

Zdroj: vlastní  

 

Základem, pro testování ricardovské ekvivalence v této práci, se stala redukovaná 

spotřební funkce 4.2, z které vycházeli i Wroblowský a Macháček. První model (označován 
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jako původní), který testoval ricardovskou ekvivalenci v této práci vycházel z totožné formy 

funkce, proto jsou závěry testování vycházející z funkcí 3.1 a 4.8 do jisté míry srovnatelné.  

 Vzhledem k tomu, že v modelu původním byla použita delší časová řada než ve studii 

Wroblowského a Macháčka, byl očekáván vyšší koeficient determinace. Očekávání bylo 

naplněno, nicméně tento výsledek nemusel být důsledkem prodloužení časových řad, ale např. 

důsledkem užití jiných dat, např. v případě Yt, kdy Wroblowský a Macháček veličinu 

aproximovali, zatímco v této práci byla užita veličina skutečná. Dalším možným vysvětlením 

je i odstranění nestacionarity pomocí rozdílných diferencí nebo popř. i odstranění 

autokorelace z modelu. Tyto úpravy mohly mít též značný vliv na významnost koeficientů, 

kdy se z funkce Wroblowského a Macháčka, kde byly významné na 10 % hladině 

významnosti pouze dva koeficienty, podařilo dojít ke statistické významnosti všech 

koeficientů. I přes odlišnost úpravy dat byl výsledek testování platnosti ricardovské 

ekvivalence totožný. Hypotézu nebylo možné potvrdit. Vzhledem k tomu, že modely 

naznačovaly špatnou specifikaci modelu, bylo přistoupeno k modifikaci výchozí funkce. 

 Do nové funkce byly přidány nové proměnné, což vedlo ke zvýšení koeficientu 

determinace a použité proměnné mnohem lépe vystihovaly spotřebu. I přesto, že se nová 

funkce mnohem lépe hodila pro testování hypotézy, celkový výsledek se nezměnil. Hypotézu 

nebylo možné potvrdit. 
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5. ZÁVĚR 

 

 David Ricardo byl jedním z ekonomů, kterým se podařilo zpochybnit tradiční 

keynesovské pojetí fiskální politiky. Představitelé keynesovské ekonomie věřili, že v případě 

dané dráhy vládních výdajů jedině substituce daní vládním dluhem může vést ke stimulaci 

agregátní poptávky, neboť spotřebitelé vnímají vládní obligace jako čisté bohatství.  Namísto 

toho ricardovsky zaměření ekonomové vyvraceli vnímání vládních obligací jako čistého 

bohatství a vycházeli z myšlenky, že daně a vládní dluh jsou ekvivalentními metodami 

financování dané úrovně vládních výdajů. 

Hlavním cílem práce bylo ověření platnosti hypotézy ricardovské ekvivalence 

v podmínkách ČR. Druhotným cílem byl návrh specifické formy redukované spotřební funkce 

vhodné pro testování hypotézy v podmínkách ČR. 

 Po klasické úvodní části následoval výklad základních pojmů týkajících se dané 

problematiky a vymezení standardních přístupů financování dané úrovně vládních výdajů 

státu v kapitole druhé.  

 Třetí kapitola obsahovala výklad k hypotéze ricardovské ekvivalence. Zmíněny zde 

byly nejen základní teze a předpoklady hypotézy, ale i empirické studie zabývající  

se testováním její validity. 

 V kapitole čtvrté již bylo přikročeno k empirické analýze. V první podkapitole byly 

uvedeny redukované spotřební funkce využívající se k testování hypotézy. Druhá podkapitola 

pak směřovala k ověření validity hypotézy na vybrané redukované funkci. Návrhem nové 

formy spotřební funkce se zabývala podkapitola třetí, která rovněž v závěru testovala validitu 

hypotézy. Celá kapitola včetně dosažení jednotlivých výsledků a srovnání s ostatními 

studiemi byla shrnuta v podkapitole čtvrté. 

 K naplnění hlavního cíle byla využita metoda nejmenších čtverců a Wald test.  

Užitý model byl významný jako celek, ovšem bylo zjištěno, že jeho specifikace není 

v pořádku, což se odrazilo i ve výskytu heteroskedasticity v modelu. Ačkoli všechny 

koeficienty byly významné na 10 % hladině významnosti, ve třech případech vznikl nesoulad 

ekonomické a statické významnosti. Jednalo se o minulý hrubý disponibilní důchod, vládní 

dluh a daňové příjmy. Tyto nesoulady poukazovaly na to, že v některých případech se české 

domácnosti možná chovají spíše ricardovsky než keynesovsky, nicméně na základě 

statistických metod bylo zjištěno, že při užití vybrané formy redukované spotřební funkce, 

nelze hypotézu ricardovské ekvivalence potvrdit. 
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 Výsledkem druhotného cíle práce byl návrh nové specifické formy redukované 

spotřební funkce, která by odstranila problémy původního modelu. Nový model  

se od původního lišil přidáním nových vysvětlujících proměnných, které ve vzájemné 

kombinaci vedly k lepší determinaci spotřeby. Mezi nové proměnné byly zařazeny zadlužení 

domácností, saldo běžného účtu platební bilance, úroková sazba a nezaměstnanost.  

Na základě statistických a ekonometrických výsledků autor dospěl k závěru, že nová forma 

funkce je mnohem vhodnější k testování validity hypotézy než funkce základní. Stejně jako 

v původním modelu byly všechny koeficienty významné na 10 % hladině pravděpodobnosti  

a model jako celek byl taktéž významný. Na rozdíl od původního modelu se však v modelu 

novém podařilo odstranit problém heteroskedasticity a zlepšit koeficient determinace. 

Nesoulad ekonomické a statistické závislosti zůstal u daňových příjmů, v tomto případě však 

ve formě čistého zdanění, nově se pak objevil u salda běžného účtu platební bilance, úrokové 

sazby a nezaměstnanosti. I přes nalezení nové formy spotřební funkce nebylo možné hypotézu 

ricardovské ekvivalence potvrdit.  

 Závěry empirické studie odpovídají závěrům dosud jediných dvou výzkumů v ČR 

(Wroblowský - Macháček, Mandel – Tomšík). 

 Provedená analýza může být přínosem pro další testování ricardovské ekvivalence, 

neboť se podařilo nalézt novou formu funkce využitelnou v podmínkách ČR, ať už v její 

základní formě či její modifikaci.  
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Příloha č. 1 – Grafy časových řad původního modelu 
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Příloha č. 2 – Korelační matice sestavena na základě vstupních řad původního modelu 

 

Correlations 

 C Y Yt-1 G W B TR T 

Pearson Correlation 1 ,720** -,282* ,706** ,744** ,338** -,061 ,705** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,021 ,000 ,000 ,005 ,617 ,000 

C 

N 69 68 67 69 68 68 69 69 

Pearson Correlation ,720** 1 -,428** ,535** ,561** ,152 ,098 ,514** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,216 ,427 ,000 

Y 

N 68 68 67 68 68 68 68 68 

Pearson Correlation -,282* -,428** 1 -,259* -,263* -,260* ,085 -,256* 

Sig. (2-tailed) ,021 ,000  ,034 ,032 ,034 ,492 ,036 

Yt-1 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 

Pearson Correlation ,706** ,535** -,259* 1 ,659** ,204 -,107 ,599** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,034  ,000 ,095 ,380 ,000 

G 

N 69 68 67 69 68 68 69 69 

Pearson Correlation ,744** ,561** -,263* ,659** 1 ,496** -,039 ,631** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,032 ,000  ,000 ,754 ,000 

W 

N 68 68 67 68 68 68 68 68 

Pearson Correlation ,338** ,152 -,260* ,204 ,496** 1 ,029 ,359** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,216 ,034 ,095 ,000  ,813 ,003 

B 

N 68 68 67 68 68 68 68 68 

Pearson Correlation -,061 ,098 ,085 -,107 -,039 ,029 1 -,066 

Sig. (2-tailed) ,617 ,427 ,492 ,380 ,754 ,813  ,588 

TR 

N 69 68 67 69 68 68 69 69 

Pearson Correlation ,705** ,514** -,256* ,599** ,631** ,359** -,066 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,036 ,000 ,000 ,003 ,588  

T 

N 69 68 67 69 68 68 69 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 – Ramsey RESET test v původním modelu  

 

Hypotézy: 

Ho: model je správně specifikován 

Ha: model je špatně specifikován 

 

Model OLD:  

∆C = 141,118 + 0,160 ∆Yt – 0,091 ∆Yt-1_lag1 + 0,126 ∆G_lag4 + 0,097 ∆M2_lag4 –  

- 0,072 ∆B_lag2 + 0,207 ∆TR_lag2 + 0,251 ∆T 

 

Model NEW: 

∆C = β0 + β11 ∆Yt – β12 ∆Yt-1_lag1 + β2 ∆G_lag4 +  β3∆M2_lag4 – β4 ∆B_lag2 +  

+ β5 ∆TR_lag2 + β6 ∆T + β7 X2 + β8 X3 

kde: 

X2 = ∆ Ĉ 2 

X3 = ∆ Ĉ 3 

 

R2 old   0,798 

R2 new:  0,868 

 

F-test 

( )
( ) 2/1

1/
2

22

dfR

dfRR
F

new

oldnew

vyp
−

−
=  

Fvyp = ((0,868-0,798)/2) / ((1-0,868)/54) = 14,32 

 

Fkrit = FINV (α ; df1; df2)  

kde df1 je počet nových proměnných a df2  je počet pozorování – počet všech regresních 

koeficientů vč. konstanty 

Fkrit = FINV (0,1; 2; 54) = 2,40 

 

Fvyp > Fkrit  tzn. zamítáme Ho, tzn. původní model je špatně specifikován 

 

 



 

 

Příloha č. 4 - GQ test v původním modelu 

 
Hypotézy: 

Ho: RSS1 = RSS2 homoskedastický model 

Ha: RSS1 ≠ RSS2 heteroskedastický model 

 

Počet pozorování = 63  

 

Podle doporučení vynechat u počtu pozorování nad 60 od 10 – 16 hodnot, bylo 

v modelu vynecháno 11 hodnot, tzn. počet pozorování klesl na 52, takže na každou z částí 

připadá 26 pozorování. 

 

1. skupina 7-32 

2. skupina 44-69 

 

Z odhadu MNČ vyplynulo: 

RSS1 7536248,961 

RSS2 1350147,586 

 

Fvyp = větší RSS / menší RSS = 7536248,961 / 1350147,586 = 5,582 

 

Fkrit = FINV (α ; df; df) 

kde df je počet pozorování v každé skupině – počet regresních koeficientů vč. úrovňové 

konstanty  

 

Fkrit = FINV (0,1;18;18) = 1,85 

 

Fvyp > F krit tzn. zamítáme Ho => nezamítáme heteroskedastický model na 10 % hladině 

významnosti 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 – Durbin – Watsonova statistika v původním modelu 

 

Při úplné pozitivní autokorelaci platí, že statistika d (výsledek Durbin-Watsonova 

testu) nabývá hodnoty d = 0 a při negativní autokorelaci se d = 4. Pokud nejsou rezidua 

autokorelovaná, potom d = 2.  

 

Hypotézy: 

H0: rezidua mají zcela náhodný charakter, tj. existuje sériová nezávislost  ρ = 0, 

H1: rezidua nemají zcela náhodný charakter,  ρ≠ 0. 

 

DW     2,164   DL1 36359   

N     64   DU 1.84429 

K      8   4-DL 2,63641 

    4-DU 2,15571 

 

Durbin-Watson 

 

          ZÓNY NEPRŮKAZNOSTI 

 

  ŽÁDNÁ 

                           AUTOKORELACE 

     AUTOKORELACE            AUTOKORELACE 

        POZITIVNÍ NEGATIVNÍ 

 

     1,36359 (dL)   1,84429 (dU)           2                   2,15571 (4- dU)      2,63641 (4 – dL) 

 

    DW = 2,164 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6 – Zmírnění problémů autokorelace pomocí CO metody v původním modelu 

  

ρ = 1 – DW/2 = -0,082 

 

Cnew = C – 0,082 * Ct-1 

HDDnew = HDD – 0,082 * HDDt-1 

HDD2new = HDD2 – 0,082 * HDD2t-1 

Gnew = G – 0,082 * Gt-1 

M2new = M2 – 0,082 * M2t-1 

Bnew = B – 0,082 * Bt-1 

TRnew = TR – 0,082 * TRt-1 

Tnew = T – 0,082 * Tt-1 

 

Příloha č. 7 – Durbin – Watsonova statistika po užití metody CO v původním modelu 

 

DW = 2,105   DL 1.35672  

N = 63    DU 1.84569 

K = 8       4 – DL = 2,64328 

       4 – DU = 2,15431 

Durbin-Watson 

 

          ZÓNY NEPRŮKAZNOSTI 

 

  ŽÁDNÁ 

                           AUTOKORELACE 

     AUTOKORELACE            AUTOKORELACE 

        POZITIVNÍ NEGATIVNÍ 

 

     1,35672 (dL)   1,84569 (dU)             2                   2,15431 (4- dU)      2,15431 (4 – dL) 

 

DW = 2,105 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8 – Korelační matice po konečné úpravě dat původního modelu 

 

Correlations 

 
C Y Yt-2 G t-4 W t-4 B t-2 TR t-2 T 

Pearson Correlation 1 ,720** -,076 ,738** ,757** ,337** ,013 ,705** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,545 ,000 ,000 ,006 ,919 ,000 

C 

N 69 68 66 65 64 66 67 69 

Pearson Correlation ,720** 1 -,063 ,559** ,534** ,310* ,074 ,514** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,616 ,000 ,000 ,011 ,549 ,000 
Y 

N 68 68 66 65 64 66 67 68 

Pearson Correlation -,076 -,063 1 ,107 ,065 ,167 ,096 ,212 

Sig. (2-tailed) ,545 ,616 ,394 ,610 ,180 ,443 ,088 
Yt-2 

N 66 66 66 65 64 66 66 66 

Pearson Correlation ,738** ,559** ,107 1 ,669** ,415** -,009 ,624** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,394 ,000 ,001 ,946 ,000 
G t-4 

N 65 65 65 65 64 65 65 65 

Pearson Correlation ,757** ,534** ,065 ,669** 1 ,600** -,142 ,761** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,610 ,000 ,000 ,263 ,000 
W t-4 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 

Pearson Correlation ,337** ,310* ,167 ,415** ,600** 1 ,030 ,398** 

Sig. (2-tailed) ,006 ,011 ,180 ,001 ,000 ,809 ,001 
B t-2 

N 66 66 66 65 64 66 66 66 

Pearson Correlation ,013 ,074 ,096 -,009 -,142 ,030 1 -,218 

Sig. (2-tailed) ,919 ,549 ,443 ,946 ,263 ,809 ,077 
TR t-2 

N 67 67 66 65 64 66 67 67 

Pearson Correlation ,705** ,514** ,212 ,624** ,761** ,398** -,218 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,088 ,000 ,000 ,001 ,077 

T 

N 69 68 66 65 64 66 67 69 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9 – Korelační matice sestavená z vstupních dat nového modelu 

 

Correlations 

 C Y Yt-1 G W B ČZ ZD ND CAB IR U 

PC 1 ,720** -,282* ,706** ,291* ,744** ,618** ,366** ,551** -,710** ,117 -,345** 

Sig.  ,000 ,021 ,000 ,015 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,381 ,004 

C 

N 69 68 67 69 69 68 68 67 67 68 58 68 

PC ,720** 1 -,428** ,535** ,189 ,561** ,378** ,202 ,437** -,280* ,026 -,277* 

Sig.  ,000  ,000 ,000 ,122 ,000 ,001 ,100 ,000 ,021 ,844 ,022 

Y 

N 68 68 67 68 68 68 68 67 67 68 58 68 

PC -,282* -,428** 1 -,259* -,209 -,263* -,256* -,045 -,371** ,287* -,183 ,527** 

Sig.  ,021 ,000  ,034 ,089 ,032 ,037 ,720 ,002 ,019 ,169 ,000 

Yt-1 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 58 67 

PC ,706** ,535** -,259* 1 ,285* ,659** ,552** ,223 ,490** -,626** ,046 -,129 

Sig.  ,000 ,000 ,034  ,018 ,000 ,000 ,069 ,000 ,000 ,734 ,293 

G 

N 69 68 67 69 69 68 68 67 67 68 58 68 

PC ,291* ,189 -,209 ,285* 1 ,465** ,212 ,063 ,286* -,449** -,026 -,151 

Sig.  ,015 ,122 ,089 ,018  ,000 ,083 ,615 ,019 ,000 ,846 ,218 

W 

N 69 68 67 69 69 68 68 67 67 68 58 68 

PC ,744** ,561** -,263* ,659** ,465** 1 ,545** ,326** ,648** -,603** ,071 -,333** 

Sig.  ,000 ,000 ,032 ,000 ,000  ,000 ,007 ,000 ,000 ,598 ,006 

B 

N 68 68 67 68 68 68 68 67 67 68 58 68 

PC ,618** ,378** -,256* ,552** ,212 ,545** 1 ,170 ,267* -,457** ,202 -,282* 

Sig. ,000 ,001 ,037 ,000 ,083 ,000  ,169 ,029 ,000 ,127 ,020 

ČZ 

N 68 68 67 68 68 68 68 67 67 68 58 68 

PC ,366** ,202 -,045 ,223 ,063 ,326** ,170 1 ,100 -,223 -,260* -,017 

Sig.  ,002 ,100 ,720 ,069 ,615 ,007 ,169  ,421 ,069 ,049 ,890 

ZD 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 58 67 

PC ,551** ,437** -,371** ,490** ,286* ,648** ,267* ,100 1 -,618** -,034 -,417** 

Sig.  ,000 ,000 ,002 ,000 ,019 ,000 ,029 ,421  ,000 ,798 ,000 

ND 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 58 67 

PC -,710** -,280* ,287* -,626** -,449** -,603** -,457** -,223 -,618** 1 ,031 ,376** 

Sig.  ,000 ,021 ,019 ,000 ,000 ,000 ,000 ,069 ,000  ,816 ,002 

CAB 

N 68 68 67 68 68 68 68 67 67 68 58 68 

PC ,117 ,026 -,183 ,046 -,026 ,071 ,202 -,260* -,034 ,031 1 -,296* 

Sig.  ,381 ,844 ,169 ,734 ,846 ,598 ,127 ,049 ,798 ,816  ,024 

IR 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

PC -,345** -,277* ,527** -,129 -,151 -,333** -,282* -,017 -,417** ,376** -,296* 1 

Sig. ,004 ,022 ,000 ,293 ,218 ,006 ,020 ,890 ,000 ,002 ,024  

U 

N 68 68 67 68 68 68 68 67 67 68 58 68 



 

 

Příloha č. 10 – Ramsey RESET test v novém modelu 

 

Hypotézy: 

Ho: model je správně specifikován 

Ha: model je špatně specifikován 

 

Model OLD:  

 

Model NEW: 

 

kde: 

X2 = ∆ Ĉ 2 

X3 = ∆ Ĉ 3 

 

R2 old   0,937 

R2 new:  0,951 

 

F-test 

( )
( ) 2/1

1/
2

22

dfR

dfRR
F

new

oldnew

vyp
−

−
=  

Fvyp = ((0,951-0,937)/2) / ((1-0,951)/38) = 5,43 

 

Fkrit = FINV (α ; df1; df2)  

kde df1 je počet nových proměnných a df 2 je počet pozorování – počet všech regresních 

koeficientů vč. konstanty 

Fkrit = FINV (0,1; 2; 38) = 2,45 

 

Fvyp > Fkrit  tzn. zamítáme Ho, tzn. původní model je špatně specifikován 
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Příloha č. 11 - GQ test v novém modelu 

 
Hypotézy: 

Ho: RSS1 = RSS2 homoskedastický model 

Ha: RSS1 ≠ RSS2 heteroskedastický model 

 

Počet pozorování = 52  

 

V modelu bylo vynecháno 10 hodnot, tzn. počet pozorování klesl na 42, takže na 

každou z částí připadá 21 pozorování. 

 

1. skupina 18-38 

2. skupina 49-69 

 

Z odhadu MNČ vyplynulo: 

RSS1 1996310,657 

RSS2 1261848,187 

 

Fvyp = větší RSS / menší RSS = 1996310,657 / 1261848,187 = 1,26652 

 

Fkrit = FINV (α ; df; df) 

kde df je počet pozorování v každé skupině – počet regresních koeficientů vč. úrovňové 

konstanty  

 

Fkrit = FINV (0,1;9;9) = 2,44 

 

Fvyp < F krit tzn. zamítáme Ha => nezamítáme homoskedastický model na 10 % hladině 

významnosti 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 12 – Durbin – Watsonova statistika v novém modelu 

 

Při úplné pozitivní autokorelaci platí, že statistika d (výsledek Durbin-Watsonova 

testu) nabývá hodnoty d = 0 a při negativní autokorelaci se d = 4. Pokud nejsou rezidua 

autokorelovaná, potom d = 2.  

 

Hypotézy: 

H0: rezidua mají zcela náhodný charakter, tj. existuje sériová nezávislost  ρ = 0, 

H1: rezidua nemají zcela náhodný charakter,  ρ≠ 0. 

 

 1.TEST 2.TEST 3.TEST 4.TEST 

DW vyp. 2,611 2,343 2,156 2,073 

N 55 54 53 52 

K 12 12 12 12 

DL 0,97922 0,96674 0,95388 0,94063 

DU 1,89055 1,89664 1,90310 1,90995 

4-DL 3,02078 3,03326 3,04612 3,05937 

4-DU 2,10945 2,10336 2,0969 2,09005 

ρ  -0,3055 -0,1715 -0,078 -0,0365 

Test  4-DL>DW>4-DU 4-DL>DW>4-DU 4-DL>DW>4-DU DW<4-DU 

Výsledek Zamítáme Ho Zamítáme Ho Zamítáme Ho Přijímáme Ho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 13 – Korelační matice po konečné úpravě dat nového modelu 

Correlations 

 C Y Yt--4 Gt-3 Wt-4 B ČZ ZD ND CAB IRt-2 U 

PC 1 ,693
**
 ,600

**
 ,252

*
 ,712

**
 ,169 ,555

**
 ,419

**
 ,498

**
 -,668

**
 ,205 ,226 

Sig.   ,000 ,000 ,047 ,000 ,178 ,000 ,001 ,000 ,000 ,144 ,073 

C 

N 66 65 62 63 58 65 65 63 64 65 52 64 

PC ,693
**
 1 ,762

**
 ,019 ,568

**
 ,006 ,339

**
 ,228 ,319

*
 -,191 ,032 ,137 

Sig.  ,000  ,000 ,883 ,000 ,963 ,006 ,072 ,010 ,128 ,819 ,280 

Y 

N 65 65 62 63 58 65 65 63 64 65 52 64 

PC ,600
**
 ,762

**
 1 ,019 ,564

**
 ,029 ,276

*
 ,091 ,278

*
 -,225 ,061 -,073 

Sig. ,000 ,000  ,884 ,000 ,820 ,030 ,481 ,029 ,079 ,669 ,574 

Yt-4 

N 62 62 62 62 58 62 62 62 62 62 52 62 

PC ,252
*
 ,019 ,019 1 ,039 -,026 -,068 ,102 ,168 -,354

**
 -,089 -,159 

Sig.  ,047 ,883 ,884  ,772 ,837 ,597 ,426 ,188 ,004 ,530 ,212 

Gt-3 

N 63 63 62 63 58 63 63 63 63 63 52 63 

PC ,712
**
 ,568

**
 ,564

**
 ,039 1 ,288

*
 ,481

**
 ,264

*
 ,519

**
 -,545

**
 ,137 -,236 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,772  ,028 ,000 ,045 ,000 ,000 ,331 ,075 

Wt-4 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 52 58 

PC ,169 ,006 ,029 -,026 ,288
*
 1 ,105 ,050 ,028 -,305

*
 -,041 -,241 

Sig.  ,178 ,963 ,820 ,837 ,028  ,404 ,699 ,827 ,014 ,773 ,056 

B 

N 65 65 62 63 58 65 65 63 64 65 52 64 

PC ,555
**
 ,339

**
 ,276

*
 -,068 ,481

**
 ,105 1 ,200 ,302

*
 -,396

**
 ,068 ,019 

Sig.  ,000 ,006 ,030 ,597 ,000 ,404  ,116 ,015 ,001 ,632 ,883 

ČZ 

N 65 65 62 63 58 65 65 63 64 65 52 64 

PC ,419
**
 ,228 ,091 ,102 ,264

*
 ,050 ,200 1 ,152 -,275

*
 ,123 ,199 

Sig.  ,001 ,072 ,481 ,426 ,045 ,699 ,116  ,236 ,029 ,384 ,118 

ZD 

N 63 63 62 63 58 63 63 63 63 63 52 63 

PC ,498
**
 ,319

*
 ,278

*
 ,168 ,519

**
 ,028 ,302

*
 ,152 1 -,534

**
 ,082 -,203 

Sig.  ,000 ,010 ,029 ,188 ,000 ,827 ,015 ,236  ,000 ,562 ,108 

ND 

N 64 64 62 63 58 64 64 63 64 64 52 64 

PC -,668
**
 -,191 -,225 -,354

**
 -,545

**
 -,305

*
 -,396

**
 -,275

*
 -,534

**
 1 -,034 ,036 

Sig. ,000 ,128 ,079 ,004 ,000 ,014 ,001 ,029 ,000  ,811 ,775 

CA

B 

N 65 65 62 63 58 65 65 63 64 65 52 64 

PC ,205 ,032 ,061 -,089 ,137 -,041 ,068 ,123 ,082 -,034 1 ,091 

Sig.  ,144 ,819 ,669 ,530 ,331 ,773 ,632 ,384 ,562 ,811  ,519 

IRt-2 

N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

PC ,226 ,137 -,073 -,159 -,236 -,241 ,019 ,199 -,203 ,036 ,091 1 

Sig.  ,073 ,280 ,574 ,212 ,075 ,056 ,883 ,118 ,108 ,775 ,519  
U 

N 64 64 62 63 58 64 64 63 64 64 52 64 



 

 

 


