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1 ÚVOD 

Transmisní mechanismy představují řetězce ekonomických vazeb, které umožňují, aby 

změny v nastavení měnověpolitických nástrojů vedly k žádoucím změnám inflace. Centrální 

banky v minulosti využívaly měnový transmisní mechanismus, ve kterém k dosahování svých 

cílů používaly jako operativní kritérium měnovou bázi. Na přelomu 80. a 90. let 20. století 

postupně měnily svá operativní kritéria z měnových bází na krátkodobé úrokové sazby. Avšak 

ani u úrokového transmisního mechanismu nesetrvaly. V současnosti úrokový transmisní 

mechanismus není centrálními bankami využíván, přestože úrokové sazby zůstávají 

operativním nástrojem, prostřednictvím něhož prosazují své měnové cíle. Centrální banky 

využívají klíčové úrokové sazby k ovlivňování měnových kurzů, finančních aktiv, objemů 

úvěrů a tyto veličiny pak vedou ke změnám cenové hladiny. 

Cílem diplomové práce je empiricky ověřit účinnost úrokového transmisního 

mechanismu v České republice, Dánsku a Norsku pomocí vektorového autoregresního 

modelu a zjistit, zda se tento mechanismus projevuje ve vybraných zemích stejným 

způsobem.  

Práce je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola obsahuje úvod. V druhé kapitole 

práce bude představena úloha monetární politiky. Budou popsány nástroje a cíle měnové 

politiky. Pozornost bude věnována inflaci, jejímu vysvětlení i negativním dopadům. 

Následovat bude představení mezibankovního peněžního trhu. Budou stručně představeny 

monetární politiky vybraných zemích – České republiky, Dánska a Norska. Poté bude 

pozornost věnována fungování transmisních mechanismů a konkrétně úrokového 

transmisního mechanismu. V závěru kapitoly budou analyzovány časové řady proměnných, se 

kterými budu pracováno v aplikační části diplomové práce. 

Třetí kapitola diplomové práce bude zahrnovat vysvětlení metodologie vektorového 

autoregresního modelu, který bude použit k analýze časových řad v aplikační části práce. 

V  podkapitolách budou vysvětleny základní principy zvolené ekonometrické metody.  

Čtvrtá kapitola práce je aplikační. V této části bude vektorový autoregresní model 

použit k analýze časových řad České republiky, Dánska a Norska.  

Práce bude zakončena pátou kapitolou, která bude shrnovat výsledky empirické 

analýzy.  
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2 MONETÁRNÍ POLITIKA A ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS  

V této části práce je představena úloha, nástroje a cíle monetární politiky. Poté je 

pozornost věnována inflaci a jejím negativním dopadům. Následuje představení 

mezibankovního peněžního trhu. Dále jsou stručně představeny měnové politiky ve 

vybraných zemích – České republice, Dánsku a Norsku. Pozornost je poté věnována 

fungováním transmisních mechanismů a konkrétně úrokového transmisního mechanismu.  

 

2.1 MONETÁRNÍ POLITIKA 

Monetární politika je oblastí hospodářské politiky, která usiluje o dosažení ekonomicko-

politických cílů působením na monetární veličiny. Pravomoc vykonávat monetární politiku a 

zodpovědnost za ní mají specializované instituce, kterými jsou centrální banky. Tyto instituce 

řídí nabídku peněz v ekonomice za účelem dosažení žádoucích cílů, které jsou předem 

stanoveny s ohledem na reálné potřeby ekonomického prostředí. Nejčastěji ovlivňují nabídku 

peněz zvýšením, resp. snížením úrokových sazeb nebo změnou výše bankovních rezerv, které 

banky musí držet ve svých trezorech.  

Hodlá-li centrální banka dosáhnout hlavních cílů své politiky, musí zvolit některé 

nástroje, jejichž působením se ovlivňují zprostředkující proměnné, tj. úrokové sazby nebo 

nabídka peněz. A změny zprostředkujících proměnných se projeví v cílových proměnných. 

 

2.1.1 NÁSTROJE MĚNOVÉ POLITIKY 

Centrální banky používají pro dosahování svých operačních cílů mnoha nástrojů. 

Uplatnění některých nástrojů se projeví okamžitě, zatímco účinky jiných nástrojů se projeví 

v různých časových horizontech, tj. krátkodobém (do jednoho roku), střednědobém (3 až 5 

let) či dlouhodobém horizontu. Centrální banka může uplatňovat jednotlivé nástroje izolovaně 

anebo nasadit současně několik nástrojů, jejichž působení spolu souvisí. 

Nástroje monetární politiky se obecně člení na přímé (administrativní) a nepřímé 

(tržní). Přímé nástroje se vyznačují tím, že působí selektivně na jednotlivé subjekty bankovní 

soustavy. Jedná se o nástroje s okamžitým účinkem a působí intenzivněji než nástroje 

nepřímé. Mezi přímé nástroje patří stanovení úvěrových stropů a limity úrokových sazeb. 

Centrální banky používají přímé nástroje nejen k ovlivnění monetární báze a peněžní zásoby, 
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ale i na zajištění stability bankovního sektoru. Banky se těmito administrativními nástroji 

musejí řídit, což omezuje jejich samostatnost rozhodování.  

Nepřímé nástroje se využívají v současné době ve většině rozvinutých zemí mnohem 

častěji. Bankám nejsou uložena žádná direktivní nařízení. Tyto nástroje působí celoplošně na 

bankovní soustavu a mnohem méně omezují rozhodování jednotlivých subjektů než 

administrativní nástroje. Centrální banka pouze ovlivní určitou proměnnou (operace na 

volném trhu, diskontní nástroje, kursové intervence, povinné minimální rezervy) a následně 

finanční subjekty na tuto změnu adekvátně zareagují. Tyto nástroje působí obvykle s určitým 

časovým zpožděním. 

 

Mezi nejpoužívanější nástroje monetárních politik centrálních bank patří: 

Operace na volném trhu představují nákupy či prodeje cenných papírů centrální 

bankou v domácí měně bankovním subjektům. Tyto obchody probíhají v bezhotovostní 

formě, tzn., že se nemění oběživo, ale rezervy bank. Nákup cenných papírů centrální bankou 

od komerčních bank za jinak neměnných okolností zvyšuje rezervy bank a měnovou bázi. 

Prodej naopak snižuje rezervy bank i měnovou bázi. Změny bankovních rezerv se 

zprostředkovaně projeví ve změnách krátkodobé úrokové sazby. Centrální banka může 

krátkodobou úrokovou sazbu ovlivňovat i bezprostředně vyhlášením úrokových podmínek 

nákupů či prodejů cenných papírů. 

Operace na volném trhu mohou být prováděny třemi základními způsoby. Přímé 

operace představují nákupy nebo prodeje státních cenných papírů. Centrální banka se snaží 

těmito operacemi o změnu měnové báze. Repo operace označují finanční operace na volném 

trhu, jimiž Česká národní banka reguluje množství peněz v oběhu. ČNB prodá cenné papíry 

(nejčastěji státní pokladniční poukázky) komerčním bankám se závazkem tyto cenné papíry 

odkoupit v daném termínu zpět. Při termínovaných repo operacích proběhne zpětná transakce 

přesně ve stanoveném termínu, zatímco při netermínovaných repo operacích mohou banky 

provést zpětnou transakci kdykoli do stanoveného termínu. Repo operace vedou pouze 

k dočasné změně měnové báze. Stanovením cen cenných papírů centrální banka ovlivňuje 

také krátkodobou úrokovou sazbu. Switch operace spočívají v tom, že centrální banka 

vymění cenné papíry za stejné cenné papíry ve stejném objemu, lišících se lhůtou splatnosti. 

Při těchto operacích zúčastněné strany hradí pouze úrokové rozdíly. Switch operace slouží 

taktéž k ovlivňování úrokových sazeb krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých podle 

doby splatnosti konkrétních cenných papírů. 
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Mezi diskontní nástroje centrálních bank patří diskontní úvěry, reeskontní a lombardní. 

Diskontní úvěry představují krátkodobé úvěry v domácí měně se lhůtou splatnosti do tří 

měsíců, které jsou úročené diskontní sazbou. 

Diskontní úvěry slouží k překlenutí krátkodobých výkyvů likvidity bank. Tyto 

krátkodobé úvěry jsou úročeny diskontní sazbou, která bývá v ekonomice ze všech úrokových 

sazeb z úvěrů nejnižší. Úvěry jsou poskytovány neproblémovým bankám v relativně malých 

objemech obvykle bez zajištění. Centrální banka poskytnutím diskontního úvěru ovlivňuje 

vypůjčenou měnovou bázi a umožňuje bankám zvýšit rezervy. Splácením diskontního úvěru 

naopak se vypůjčená měnová báze i rezervy bank snižují.  

Reeskontní úvěry představují krátkodobé úvěry, které poskytují centrální banky 

formou odkupu směnek od bank, které je samy předtím odkoupily od svých klientů. Centrální 

banka reeskontuje pouze prvotřídní směnky, jejichž zbývající lhůta splatnosti zpravidla 

nebývá delší než tři měsíce. Poskytnutím reeskontního úvěru dochází k růstu měnové báze a 

při splácení k jejímu poklesu. Reeskontní úvěr se úročí diskontní sazbou nebo reeskontní 

sazbou, tj. sazbou stanovenou mírně nad diskontní sazbou. 

Lombardní úvěr centrální banka poskytuje proti zástavě směnek a některých cenných 

papírů obchodním bankám, které mají výraznější problémy s likviditou a které tím pádem 

nemohou dosáhnout na diskontní či reeskontní úvěry. Úvěr je tedy poskytován za vyšší 

úrokovou sazbu, tzv. lombardní sazbu. Při poskytnutí úvěru dochází stejně jako u předchozích 

úvěrů ke zvýšení měnové báze. 

 

Automatické facility představují kombinaci vkladů komerčních bank uložených přes 

noc u centrální banky, resp. úvěrů bank čerpaných přes noc od centrální banky. Rozlišují se 

depozitní facilita a úvěrová (zápůjční) facilita. Depozitní facilita představují pro komerční 

banky možnost úročení jejich přebytečných prostředků uložených přes noc u centrální banky 

diskontní sazbou. Marginální zápůjční facilita poskytuje bankám možnost vypůjčit si přes 

noc od centrální banky likviditu. Tyto úvěry jsou úročeny obvykle lombardní sazbou. 

Vzhledem k trvalému přebytku likvidity je zápůjční facilita využívaná bankami minimálně.  

 

Kurzové intervence jsou nástrojem centrální banky, který ovlivňuje měnový kurs 

domácí měny k měnám zahraničním. Lze je provádět dvěma základními způsoby. Nepřímé 

intervence spočívají ve změně úrokových sazeb centrální banky, kdy růst úrokových sazeb by 

měl vést k přílivu zahraničního kapitálu k tlaku na zhodnocení domácí měny, zatímco pokles 

úrokových sazeb by měl vést k odlivu zahraničního kapitálu a znehodnocení domácí měny. 
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Při přímých intervencích centrální banka na devizových trzích nakupuje, popř. 

prodává zahraniční měnu za domácí. Nakupuje-li centrální banka zahraniční měnu za domácí 

měnu, zvyšuje se poptávka po zahraniční měně na domácím devizovém trhu a současně i 

nabídka domácí měny. Vzniká tlak na znehodnocení domácí měny, rostou rezervy bank 

vedené na účtech centrální banky a zvyšuje se měnová báze. Zvýšení měnové báze je 

provázeno poklesem krátkodobé úrokové sazby. Prodej zahraniční měny za domácí měnu má 

opačné účinky.  

Centrální banka může dopady na měnovou bázi tzv. sterilizovat, tzn., že současně 

s kurzovými intervencemi bude provádět i operace na volném trhu. „Při nákupu zahraničních 

měn bude současně prodávat cenné papíry za domácí měnu, při prodeji zahraničních měn 

bude cenné papíry kupovat. Sterilizace však současně sníží účinnost intervencí ve vztahu 

k měnovému kursu, a pokud centrální banka nefixuje cenu cenných papírů, lze očekávat 

účinky na krátkodobou úrokovou sazbu. Prodejem cenných papírů dochází k růstu krátkodobé 

úrokové míry a nákupem naopak k poklesu krátkodobé úrokové míry.“ (Revenda, 2005, str. 

338) 

Obecně platí, že využívání kurzových (devizových) intervencí závisí na tom, jaký 

kurzový režim daná země má. Situace zemí s režimem fixního měnového kurzu se liší od 

situace zemí s režimem floatingu. 

 

2.1.2 CÍLE MĚNOVÉ POLITIKY 

Centrální banka ovlivňuje konečný cíl nepřímo, tj. prostřednictvím operačního cíle 

měnové politiky. V současnosti je operačním cílem téměř výlučně nominální tržní krátkodobá 

úroková míra. V minulosti byla operačním cílem také peněžní báze, limity na úrokové míry 

klientských úvěrů a vkladů, limity na objem úvěrů. Nástrojem k dosažení zvolené krátkodobé 

úrokové sazby jsou operace na volném trhu. (Jílek, 2004) 

 

Zprostředkujícím cílem je v měnové politice obvykle určitý peněžní agregát, tržní 

dlouhodobá úroková sazba, měnový kurs, objem úvěrů či ceny aktiv. Zprostředkujícím cílem 

může být i jiná ekonomická veličina, musí ovšem existovat vazba mezi touto veličinou a 

konečným cílem.  
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Konečné cíle monetární politiky jsou obvykle stanoveny centrální bance zákonem o 

centrální bance. Tyto cíle mohou být vymezeny v různé šíři. Klíčovým, popř. jediným cílem 

měnových politik je zajištění stability domácí cenové hladiny.  

Dle některých ekonomů je centrální banka schopna nejen zajistit stabilní cenovou 

hladinu, ale také docílit dalších cílů: 

• podpory ekonomického růstu, 

• stability měnového kursu domácí měny,  

• podpory zaměstnanosti, 

• zabezpečení vyrovnanosti platební bilance, 

• stability úrokových sazeb. 

 

Cenová stabilita představuje stabilizaci kupní síly peněžní jednotky, popř. nízkou 

inflaci. Cenová stabilita pomáhá vytvářet stabilní prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit. 

Podniky mohou dlouhodobě investovat, aniž by se musely bát toho, co způsobí neočekávaný 

růst či pokles inflace. Dále stabilita cen přispívá k zaměstnanosti, k maximálnímu HDP či 

k dlouhodobě nízkým úrokovým sazbám. Cenová stabilita podporuje i spoření a tvorbu 

kapitálu. Domácnosti si mohou plánovat spoření a spotřebu, aniž jsou vystaveny riziku změny 

reálné hodnoty finančních aktiv či závazků v důsledku neočekávaného růstu či poklesu 

inflace.  

Dochází k nevyhnutelnému kolísání inflace, které centrální banka vyhlazuje. 

Ekonomika je ovlivňována monetární politikou se značným a nepředvídatelným časovým 

zpožděním, proto nemohou centrální banky působit na ceny v krátkodobém horizontu. (Jílek, 

2004) 

 

2.2 INFLACE  

Inflace představuje všeobecný růst cenové hladiny v dlouhodobějším časovém 

horizontu. Obvykle lze označit za inflační růst cenové hladiny její růst po dobu nejméně dvou 

nebo tří po sobě následujících čtvrtletí. (Pavlát, 2004) Tento růst cenové hladiny je projevem 

nerovnováhy v ekonomice, kterou může vyvolat mnoho faktorů. 

Míru inflace týkající se celého HDP lze vypočítat pomocí deflátoru HDP. Výhodou 

oproti indexu spotřebních cen je, že deflátor HDP se netýká pouze určitého seznamu zboží a 

služeb. Deflátor reaguje automaticky na změny chování spotřebitelů, tzn., bere v úvahu 
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zavádění nového zboží i služeb a naopak upouští od neatraktivního zboží a služeb. Deflátor 

HDP je dán předpisem: 

 ����á��  "�#$ =  %&'(%á)%í *+,-./á)%ý *+,- ,               .  .. (2.1) 

 

kde reálný HDPt je HDP vyjádřený ve stálých cenách a nominální HDPt v běžných cenách. 

 

Roční míru inflace lze zjistit pomocí relativní změny cenové hladiny ve dvou po sobě 

jdoucích letech:  

 0í 1 23��14�$ =  5/6)á$&. *+,-7 5/6)á$&. *+,-895/6)á$&. *+,-89 .      …….…(2.2) 

 

V ekonomické praxi je obvyklé vyjadřovat cenovou hladinu a tempo jejího zvyšování 

pomocí indexu spotřebitelských cen (CPI). Index měří náklady tzv. tržního koše výrobků a 

služeb (cca 700) ve dvou srovnávaných obdobích. Ve spotřebním koši se nachází 

potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (oděvy, nábytek, 

drogistické zboží, potřeby pro domácnost, zboží pro volný čas aj.) a služby (zdravotnictví, 

sociální péče, vzdělávání, stravování, ubytování, služby finanční, opravárenské aj.) Váha, 

která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá 

podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. 

Výpočet indexu spotřebitelských cen se provádí podle Laspeyresova indexu: 

 :#; =  ∑ >?×,9∑ >@×,@ × 100 %;                    (2.3) 

 

kde Q0 představuje stálou váhu zboží (služby) v indexu, P1 cenu zboží (služby) ve sledovaném 

období a P0 cenu zboží (služby) v indexu. Váhy Q0 zůstávají po několik let stejné, protože 

struktura výdajů domácností se z roku na rok příliš nemění. Vzorec měří cenové změny 

neovlivněné změnou struktury spotřebního koše. 

 

2.2.1 NEGATIVNÍ DOPADY INFLACE 

Vysoká a nestabilní inflace přináší mnoho škodlivých dopadů, které způsobují 

zpomalování hospodářského růstu.  
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Asi nejvíce pociťovaným dopadem inflace je redistribuce důchodů a bohatství mezi 

ekonomickými subjekty. Inflace přerozděluje bohatství ve prospěch dlužníků na úkor věřitelů.  

V případě neočekávané inflace prodělávají především všichni věřitelé, protože nejsou schopni 

plně promítnout budoucí růst cen do vyšších úrokových sazeb. Inflace věřitelům přináší 

kapitálové ztráty, i když jsou úvěrové smlouvy uzavřeny na pohyblivé úrokové sazby. Je to 

způsobeno tím, že ne všechny tržní úrokové sazby vzrostou o plné zvýšení inflace. Inflace 

tedy vyvolává tendenci k uzavírání krátkodobých smluv nebo k zakalkulování očekávané 

inflace do dlouhodobých smluv. Avšak nevýhodou krátkodobosti smluv je poskytování menší 

jistoty jejím účastníkům. Zakalkulování očekávané inflace do dlouhodobých smluv zase 

naráží na problém správného odhadnutí budoucí inflace. 

Inflace může vést ke krátkodobým výchylkám v úrovni produkce. Zaměstnavatelé 

realizují díky vyšším cenám vyšší tržby a zisky, zatímco zaměstnancům klesají jejich reálné 

mzdy, což je jimi negativně vnímáno a demotivuje je to pracovat. Inflace tak může 

prostřednictvím přerozdělení bohatství mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vést k poklesu 

produktivity práce, a tedy ke snížení tempa růstu potenciálního produktu.  

Negativní dopad má inflace i na přerozdělení bohatství mezi jednotlivcem a státem. 

Existuje-li progresivní daňová sazba, pak se zvýšení nominálních mezd způsobené inflací 

projeví v posunu příjmů do vyššího daňového pásma. Jednotlivci po zdanění jeho mzdy 

zůstane menší reálný důchod, což opět vede k snížení jeho produktivity práce.  

Inflace přináší pro podniky účetní a následně daňové problémy. Některé položky 

v bilancích (nemovitosti, stroje apod.) jsou vedeny v pořizovacích cenách, tj. ceny nezatížené 

budoucí inflací. Z těchto cen se počítají i odpisy. Dochází tedy k reálnému podhodnocení 

majetku. Firmě rostou nominální příjmy při stávajících nákladech daných relativně nízkými 

odpisy, což zvyšuje faktické daňové zatížení firem. Společnosti tak logicky dávají přednost 

investicím do finančních aktiv, které lze relativně rychle odepsat, na úkor dlouhodobých 

investic do výrobních kapacit.  

Vysoká inflace přináší i mnoho dalších negativních důsledků. Dopadá na vysoké 

úrokové sazby, které stimulují příliv krátkodobého rizikového kapitálu do ekonomiky. 

Způsobuje přeceňovací náklady, tj. náklady na výrobu nových cenovek, uzavírání nových 

smluv aj., i „náklady ošoupaných podrážek“, vznikající ekonomickým subjektům jejich 

neproduktivní činností, kdy ve snaze o minimalizaci svých alternativních nákladů držby peněz 

v neúročené formě docházejí do banky za účelem opakovaného vybírání peněz.  
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2.3 CENTRÁLNÍ BANKA A MEZIBANKOVNÍ PENĚŽNÍ TRH 

Na mezibankovním peněžním trhu se odehrávají obchody komerčních bank s centrální 

bankou a komerčních bank navzájem.  

Banky se statutem referenční banky kótují na peněžním trhu nákupní sazby („bid“) a 

prodejní sazby („offer“). Za nákupní sazbu je referenční banka ochotna nakoupit od jiných 

referenčních bank mezibankovní depozita. Naopak za prodejní sazbu prodává jiným 

referenčním bankám mezibankovní depozita. „Z kótovaných sazeb jsou na příslušném 

peněžním trhu každý bankovní den vypočteny průměrné sazby podle přesně stanovených 

pravidel a jsou fixovány referenční úrokové sazby pro standardizované lhůty splatnosti od 

jednoho dne až do jednoho roku. Bezprostředně poté jsou hodnoty sazeb mezibankovního trhu 

depozit zveřejněny.“ (Polouček, 2009, s. 76) Komerční banky se řídí těmito nákupními a 

prodejními sazbami při stanovování úrokových sazeb u produktů poskytovaných klientům. 

Banky úročí úvěry poskytované klientům úrokovými sazbami, které převyšují prodejní 

úrokové sazby, zatímco vklady klientů úročí úrokovými sazbami, které nepřevyšují nákupní 

úrokové sazby.  

Zatímco komerční banky využívají peněžní trh zejména k aktivnímu řízení vlastní 

likvidity, centrální banka ho využívá na ovlivňování nabídky peněz a úrokových sazeb s cílem 

zabezpečení cenové stability. Oficiální úrokové sazby centrální banky významně ovlivňují 

objem obchodů mezi centrální bankou a obchodními bankami. Diskontní sazba představuje 

dolní mez a lombardní sazba horní mez pro pohyb úrokových sazeb na mezibankovním 

peněžním trhu.  

 

V třetí části diplomové práce budou využity následující mezibankovní úrokové sazby: 

PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate) je referenční hodnota úrokových sazeb na 

trhu mezibankovních depozit. Je kalkulována každý den podle pravidel ČNB na základě 

kotací referenčních bank pro prodej mezibankovních depozit v CZK. K referenčním bankám 

pro výpočet sazeb PRIBOR patří Česká spořitelna, Československá obchodní banka, ING 

Bank N.V., Komerční banka, LBBW Bank CZ, Raiffeisenbank a Unicredit Bank Czech 

Republic. 

 

CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate) je dánská průměrná úroková sazba, za 

kterou jsou termínované vklady nabízeny na mezibankovním trhu. CIBOR byl představen 
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v roce 1988. Referenčními bankami jsou Danske Bank, Deutsche Bank, Jyske Bank, Nordea 

Bank, Nykredit Bank, Spar Nord Bank a Syd-bank.  

 

NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) je norská referenční úroková sazba 

používaná na mezibankovním trhu vkladů. Vypočte se jako aritmetický průměr úrokových 

sazeb referenčních bank, mezi které patří DNB Bank ASA, Danske Bank, Handelsbanken, 

Nordea Bank Norge ASA, SEB AB a Swedbank. 

 

2.4 MĚNOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY 

Měnovou politiku v České republice vykonává Česká národní banka. Hlavní cíl ČNB je 

vymezen v paragrafu 2 Zákona o ČNB, ve kterém je napsáno: „Hlavním cílem České národní 

banky je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka 

podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému 

růstu. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.“ 

ČNB se soustřeďuje především na meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen. 

V roce 2004 se ČNB zavázala, že od ledna 2006 do prosince 2009 bude hlídat inflační cíl ve 

výši 3 %. Zároveň oznámila, že bude usilovat o to, aby se skutečná míra inflace nelišila od 

cílové o více než jeden procentní bod na obě strany. V té době se počítalo s tím, že Česká 

republika přistoupí k eurozóně nejpozději v lednu 2010 a, že se tímto cílem začne zabývat 

Evropská centrální banka.  

V březnu 2007 ČNB vyhlásila inflační cíl ve výši 2 % s tolerančním pásmem ve výši 

jednoho procentního bodu oběma směry, který je platný od ledna 2010.  Zohlednila tak 

skutečnost, že většina centrálních bank vyspělých zemí drží inflační cíl na úrovni 2 až 2,5 % 

ročně. 

ČNB používá k realizaci svých měnověpolitických rozhodnutí v současné době pouze 

nepřímé, neadministrativní nástroje. Základním nástrojem je tzv. dvoutýdenní repo sazba. 

ČNB umožňuje bankám, aby si u ní uložily na dva týdny své volné finanční prostředky 

v rámci dvoutýdenních repo operací za úrokovou sazbu, která nepřevýší vyhlášenou repo 

sazbu. ČNB ovlivňuje změnou repo sazby výši krátkodobých úrokových sazeb na 

mezibankovním trhu. A to se pak dále přenáší na úrokové sazby v celé ekonomice, následně 

na ekonomickou aktivitu a nakonec na inflaci.  

ČNB využívá automatické facility, které slouží k poskytování nebo ukládání likvidity 

přes noc. Jde o permanentní možnost uložení, resp. zapůjčení peněz, proto úrokové sazby 
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uplatňované u těchto dvou facilit vytvářejí koridor, v němž se pohybují krátkodobé sazby na 

peněžním trhu a také dvoutýdenní repo sazba. České banky využívají především depozitní 

facilita, která umožňují uložit u ČNB přes noc bez zajištění jejich přebytečnou likviditu.  

ČNB využívala v minulosti stejně jako většina centrálních bank jako nástroj měnové 

politiky tzv. povinné minimální rezervy. Tento nástroj určoval, jak velké procento vkladů 

přijatých danou soukromou bankou musí tato banka držet na netermínovaném účtu v centrální 

bance. V současnosti ČNB PMR pro měnověpolitické účely nepoužívá. Nyní PMR slouží 

jako rezerva prostředků pro hladký průběh mezibankovního platebního styku. 

ČNB využívá devizové intervence, které představují nákupy a prodeje koruny za cizí 

měny na devizovém trhu, v případě potřeby především ke zmírňování výkyvů měnového 

kurzu koruny. 

ČNB se stala po přistoupení k Evropské unii a k Hospodářské a měnové unii součástí 

Evropského systému centrálních bank. S tím bylo spojeno slaďování měnověpolitických 

nástrojů ČNB s nástroji Evropské centrální banky. ČNB nadále provádí samostatnou 

měnovou politiku a bude tomu tak až do zavedení jednotné měny euro. Kvůli přistoupení 

k eurozóně bude muset Česká republika splnit tzv. maastrichtská kritéria. Mimo jiné bude 

potřeba se po dva roky úspěšně účastnit kurzového mechanismu ERM II. Úspěšnou účastí se 

rozumí vyhlášení středního kurzu měny (zvaného centrální parita) a udržení následného 

skutečného kurzu po celé sledované období uvnitř stanoveného pásma vyhlášené střední 

hodnoty kurzu. 

 

2.5 MĚNOVÁ POLITIKA DÁNSKA 

Dánskou měnovou politiku vykonává Danmarks Nationalbank. Hlavním cílem měnové 

politiky je zachování stabilní domácí měny vůči euru. Dánsko se účastní kurzového 

mechanismu ERM II, který je podle legislativy EU nutným mezistupněm na cestě k přijetí 

jednotné měny eura. Má proto zaveden režim pevného měnového kursu vůči euru. Zatímco 

standardní fluktuační pásmo, ve kterém se může pohybovat devizový kurz, je ± 15 %, Dánsko 

se zavázalo k udržování užšího pásma, tj. ± 2,25 %. 

Banka provádí měnovou politiku nastavením měnověpolitických úrokových sazeb, tj. 

diskontní sazby, sazby u běžných účtů, úrokové sazby z úvěrů a úrokové sazby z vkladových 

certifikátů. Úrokové sazby jsou stanovovány Radou guvernérů Danmarks Nationalbank a 

mohou být dle potřeby kdykoliv změněny. 
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K fixování měnového kursu vůči euru využívá krátkodobé úrokové sazby. Upravuje tyto 

sazby především dle situace na devizovém trhu. Pokud k tlaku na zhodnocení či znehodnocení 

měnového kursu nedochází, pak dánská centrální banka přizpůsobuje krátkodobé úrokové 

sazby dle toho, jak mění své krátkodobé úrokové sazby Evropská centrální banka.  

K řízení krátkodobých úrokových sazeb jsou využívány účty likvidity obchodních bank 

u centrální banky. Banky a další instituce na mezibankovním trhu mohou získávat či umístit 

likviditu prostřednictvím repo obchodů. Tyto obchody jsou uskutečňovány se splatností sedmi 

dnů. Repo operace na stažení přebytečné likvidity jsou prováděny prostřednictvím prodeje 

depozitních certifikátů vydaných centrální bankou. Repo operace se splatností 1 týden mají za 

cíl regulaci sazby CIBOR.  

V krátkém období může centrální banka stabilizovat kursový vývoj intervencemi na 

devizovém trhu. Když je potřeba posílit dánskou měnu, Danmarks Nationalbank prodává na 

devizovém trhu cizí měnu a nakupuje dánskou korunu. Naopak k oslabení koruny dojde, když 

centrální banka nakoupí cizí měnu za dánskou korunu. 

 

2.6 MĚNOVÁ POLITIKA NORSKA  

V čele norského bankovního systému je centrální banka Norges Bank, která provádí 

norskou měnovou politiku. Hlavním cílem norské měnové politiky je udržování nízké a 

stabilní inflace, ale i o rozvoj produktivity a zaměstnanosti. Od března 2001 je vyhlášen 

inflační cíl ve výši 2,5 % s tolerančním pásmem ve výši jednoho procentního bodu oběma 

směry.  

Norská centrální banka ovlivňuje ekonomický vývoj stanovováním úrokové sazby na 

bankovní depozita v Norges Bank. Tato úroková sazba, známá jako depozitní sazba na 

viděnou, je klíčovou sazbou centrální banky. Vklady komerčních bank do určité výše (kvóty) 

jsou úročeny touto sazbou. Vklady přesahující tuto kvótu jsou úročeny nižší sazbou, tzv. 

rezervní. Výkonná rada Norges Bank stanovuje klíčovou sazbu - tj. vkladové sazby na 

viděnou - v pravidelných intervalech, obvykle každý šestý týden. Změny této klíčové sazby 

mají silný dopad na krátkodobé úrokové sazby na peněžním trhu, na bankovní depozita a 

úvěrové sazby. 

Kromě změny klíčové sazby může Norges Bank provádět zahraniční intervence na 

devizovém trhu. Tyto intervence představují nakupování a prodávání norské koruny na 

zahraničním trhu v závislosti na kurzu norské měny. Ovšem intervence nejsou vhodným 

nástrojem pro ovlivňování koruny na delší dobu. Intervence mohou být ale vhodné, když se 
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koruna odchyluje podstatně pod stanovenou úrovní, a pokud vývoj směnného kurzu oslabuje 

vyhlídky na dosažení inflačního cíle. Intervence mohou být vhodné také v reakci na výrazné 

krátkodobé výkyvy v koruně, když likvidita na devizovém trhu se nachází na velmi nízké 

úrovni. Norges Bank nezasahoval na devizovém trhu od ledna 1999. 

 

2.7 TRANSMISNÍ MECHANISMUS  

Transmisním mechanismem se rozumí řetězec ekonomických vazeb, který umožňuje, 

aby změny v nastavení měnově-politických nástrojů vedly k žádoucím změnám konečného 

cíle měnové politiky. Na počátku transmisního mechanismu je změna nastavení operačního 

cíle, která má přímý vliv na změnu chování zprostředkujících trhů. Tyto změny chování trhů 

vedou pak přes nejrůznější zprostředkující trhy ke změnám na cílových trzích, jejichž cenový 

vývoj chce centrální banka ovlivnit. (ČNB) Charakteristickým rysem transmisních 

mechanismů jsou dlouhé, proměnlivé a nejisté časové prodlevy. Je tudíž obtížné předpovědět 

přesný účinek opatření monetární politiky na konečné cíle. (ECB)  

 

Obr 2.1 Schéma transmisního mechanismu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Mechanismů, prostřednictvím nichž měnová politika ovlivňuje reálnou ekonomiku a 

cenovou hladinu je velmi mnoho. V literatuře se dočteme o nejrůznějších cestách, tzv. 

kanálech a můžeme si z toho vyvodit, že tyto kanály fungují od sebe izolovaně. Ve 

skutečnosti tomu tak není. Většina těchto cest je vzájemně propojena.  

Ani na otázku, který transmisní mechanismus je nejúčinnější, není jednoduchá 

odpověď. Zastánci jednotlivých ekonomických směrů se od sebe liší svými názory na to, 

který kanál transmisního mechanismu považují za důležitý, a kterému přisuzují menší váhu. 

 

2.7.1 KANÁLY TRANSMISNÍCH MECHANISMŮ  

Mezi nejpoužívanější kanály měnové politiky v současnosti patří: 

nástroje MP operační cíle zprostředkující 
cíle konečné cíle
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• kanál měnového kurzu, 

• kanál výdajový, 

• kanál cen aktiv, 

• kanál úvěrový. 

 

Kurzový kanál působí tak, že zvýšení krátkodobých úrokových sazeb oproti 

zahraničním sazbám vede k přílivu spekulačního kapitálu do domácí ekonomiky. Kurz koruny 

posiluje, tzn., že okamžitě dojde ke zlevnění dováženého zboží a služeb a naopak k zdražení 

vyváženého zboží a služeb. Poptávka po domácím zboží a službách se v zahraničí sníží a lidé 

v zahraničí začnou kupovat méně domácího zboží a služeb, zatímco lidé v dané zemi budou 

kupovat více dováženého zboží a služeb a méně domácího zboží a služeb. Zvýší se dovoz a 

sníží vývoz. V domácí ekonomice začne docházet k poklesu výroby, zaměstnanosti a také 

k poklesu inflace. Tento kanál je významný zejména v malých otevřených ekonomikách 

s volně plovoucím kurzem a s vysokým podílem dovozu na domácím produktu, což je i 

případ české ekonomiky. 

 

Obr 2.2 Schéma kurzového kanálu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výdajový kanál představuje kanál, ve kterém jsou konečné cíle měnové politiky 

ovlivňovány preferencí výdajů nebo spoření domácností a firem. Pokud centrální banka sníží 

tržní krátkodobé úrokové míry, domácnosti a firmy začnou méně spořit a více utrácet za zboží 

a služby. Následně se zvýší rychlost oběhu peněz, zatímco peněžní zásoba zůstane konstantní. 

Zvýší se poptávka po zboží a službách, která vyvolá růst produktu. V případě, že objem 

vyráběné produkce se bude zvyšovat stejným tempem jako rychlost oběhu peněz, potom se 

cenová úroveň nezmění. K zvýšení cenové hladiny dojde, v případě, že objem vyráběné 

produkce roste pomaleji než rychlost oběhu peněz.  

 

 

 

změna klíčové 
sazby

změna 
směnného 

kurzu
export, import

HDP

Zaměstnanost

Inflace 
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Obr 2.3 Schéma výdajového kanálu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kanál cen aktiv představuje kanál, ve kterém změna ceny aktiv ovlivňuje bohatství 

ekonomických subjektů. Pokud ČNB zvýší krátkodobé úrokové míry, povede to obvykle 

k poklesu ceny aktiv (např. nemovitostí, akcií), neboť vyšší úrokové sazby snižují výnosnost 

aktiv. Investoři dají přednost lépe úročeným investicím. S nižší cenou aktiv souvisí i relativně 

nižší bohatství domácností a firem. Domácnosti musí svoji spotřebu refinancovat prodejem 

aktiv nebo jejich zastavením proti úvěru. To vede k snížení jejich spotřeby. Firmy držící tyto 

aktiva snižují svoje investice. Pokles spotřeby a investic vede k poklesu HDP, zaměstnanosti i 

inflace. 

 

Obr 2.4 Schéma kanálu cen aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Úvěrový kanál je kanálem, ve kterém důležitou úlohu hraje objem úvěrů, který má 

silnou vazbu na agregátní poptávku. V případě, že centrální banka chce ovlivnit konečné cíle, 

může změnit jak výši krátkodobé úrokové sazby, tak celkovou nabídku úvěrů. Změna objemu 

úvěru nejvíce ovlivní podnikatele, pro které jsou úvěry často jediným zdrojem financování, a 

domácnosti, které z úvěrů nakupují statky dlouhodobé spotřeby. Změna spotřeby domácností 

a investic firem ovlivní s časovým zpožděním HDP, zaměstnanost i inflaci.  

 

Obr 2.5 Schéma úvěrového kanálu 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.7.2 TRANSMISNÍ MECHANISMUS ÚROKOVÝCH SAZEB 

Transmisní mechanismus úrokových sazeb zahrnuje několik fází. Začíná snahou 

centrální banky o ovlivnění krátkodobých úrokových sazeb obchodních bank. Centrální banka 

tak činí prostřednictvím klíčové úrokové sazby. V případě, že centrální banka provádí 

operativní řízení měnové politiky pomocí repo operací, je touto klíčovou úrokovou sazbou 

repo sazba.  

Na zvýšení, popř. snížení repo sazby okamžitě reagují obchodní banky korekcí svých 

úrokových sazeb na mezibankovním trhu (tj. PRIBOR). Na následujícím grafu můžeme vidět, 

jak 14denní repo sazbu úzce kopíruje krátkodobá úroková sazba mezibankovního trhu, tj. 

14denní PRIBOR. Z toho lze předpokládat, že dynamika repo sazby je klíčovým faktorem 

ovlivňujícím změny trendu úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Tato závislost mezi 

oběma ultrakrátkými sazbami je dána tím, že jak klíčová, tak ultrakrátká úroková sazba na 

peněžním trhu představují pro komerční banky cenu peněz velmi podobné kvality. V obou 

případech se jedná o rychle dostupné peněžní prostředky s velmi krátkou splatností. 

 

V grafu můžeme vidět, že k patrnému rozdílu mezi oběma sazbami došlo pouze v roce 

1997 během měnové krize české koruny.  

 

Graf 2.1 Vývoj 14 denní repo sazby a 14denního PRIBORu 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z databáze ČNB1 

                                                             
1 http://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm 
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Změnou jedné tržní krátkodobé úrokové sazby o určitou hodnotu nemusí dojít ke změně 

ostatních úrokových sazeb o stejnou hodnotu. Dokonce nemusí změna těchto úrokových 

sazeb proběhnout ve stejném směru, tzn., že může dojít k zcela opačné změně. Důvodem 

může být např., že trh očekává snížení krátkodobých úrokových sazeb centrální bankou, a tak 

dlouhodobé úrokové sazby poklesnou dříve než klíčová úroková sazba.  

 

Ovšem domácnosti a firmy nebude příliš zajímat vývoj krátkodobé úrokové sazby na 

mezibankovním trhu. Naopak spotřebu či tvorbu úspor domácností budou ovlivňovat úrokové 

sazby u dvouletých depozitních certifikátů nebo pohyb tržních cen pětiletých (desetiletých) 

státních dluhopisů. Na investiční rozhodování podniků bude mít vliv vývoj tržních cen 

dlouhodobých podnikových dluhopisů nebo úrokových sazeb u dlouhodobých bankovních 

úvěrů. Pohyby těchto sazeb poté vedou k ochabnutí, případně k oživení investiční aktivity 

jako součásti agregátní poptávky a nakonec oslabení, resp. posílení tlaků na růst cenové 

hladiny.  

 

Graf 2.2 Vývoj repo sazby, tříměsíčního PRIBORu a dlouhodobé úrokové sazby 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z databáze ČNB2 

 

V grafu je zachycen vývoj klíčové úrokové sazby, tříměsíčního úrokové sazby na 

mezibankovním trhu a výnosové míry u desetiletých státních dluhopisů. Můžeme vidět, že 

sazby jsou korelovány.  

                                                             
2 http://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm 
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Z toho nám vyplývá, že centrální banky by mohly operacemi na volném trhu ovlivňovat 

přímo dlouhodobé úrokové sazby. Toho by dosáhly nakupováním a prodáváním státních 

cenných papírů s delší dobou splatnosti. Avšak centrální banky chtějí ponechat volné tržní 

utváření dlouhodobých úrokových sazeb z důvodu získávání informací o tržních očekáváních 

ohledně úrokových sazeb a inflace.  

 

Úrokové sazby mají dále vliv na agregátní výdaje. Agregátní výdaje bývají obvykle 

rozlišovány na spotřební výdaje (C), investiční výdaje (I), vládní výdaje (G) a čistý export 

(NX). Hrubý domácí produkt je dán následujícím vztahem: 

 D = : + ; + F + GH.                      (2.4) 

 

Mezi základní faktory, které ovlivňují citlivost jednotlivých výdajů na změny 

dlouhodobých úrokových sazeb, patří (Revenda,2005): 

• podíl nákupů předmětů dlouhodobé spotřeby na dluh, 

• výše zadluženosti podnikatelského sektoru, 

• daňová politika státu, 

• citlivost pohybu měnového kursu na pohyb úrokových sazeb, 

• a jiné. 

 

Významná část předmětů dlouhodobé spotřeby (domy, auta, spotřební elektronika) 

bývá nakupována na dlouhodobé spotřebitelské úvěry, tzn., že je poptávka po spotřebních 

předmětem citlivá na pohyb dlouhodobých úrokových sazeb. 

Výše zadluženosti podnikatelského sektoru významně ovlivňuje citlivost investičních 

výdajů na pohyb dlouhodobých úrokových sazeb. Zvýšení úrokových sazeb nutí zadlužené 

firmy vynakládat větší podíl svých výdajů na splátky úroků, což má za následek snížení 

dalších investičních výdajů.  

Daňová politika státu ovlivňuje spotřební a investiční výdaje v oblasti výpočtu 

daňového základu. Ve většině zemí je možné snížit základ pro výpočet daně z příjmu o úroky 

placené z určitých typů úvěrů (zejména hypotečních).  

Změny úrokových sazeb mají obvykle značný vliv na pohyb měnových kursů. Růstem 

domácích úrokových sazeb je přilákán do ekonomiky zahraniční kapitál. Dochází ke 

zhodnocení domácí měny a ke zdražení domácích výrobků ve srovnání se zahraničními. 
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Výsledkem bude pokles domácího exportu, růst importu a zhoršení čistého exportu. Tedy 

změna úrokových sazeb prostřednictvím změn měnového kursu ovlivňuje čistý export. 

 

Schéma úrokového transmisního mechanismu vypadá následovně: 

 

 

Z transmisního mechanismu měnové politiky je zřejmé, že změna tržních krátkodobých 

úrokových měr má dopad nejen na inflaci, ale také na HDP a zaměstnanost. Snížení 

úrokových měr způsobuje s určitým zpožděním růst HDP a zaměstnanosti. Naopak zvýšení 

úrokových měr způsobuje s určitým zpožděním pokles HDP a zaměstnanosti. Jedná se ale 

pouze o dočasné změny HDP a zaměstnanosti, neboť během jednoho až dvou let se HDP a 

zaměstnanost vracejí na původní úroveň. Naopak cenovou stabilitu ovlivňuje dlouhodobě. 

V dlouhodobém horizontu cílem měnové politiky je pouze inflace, a nikoli HDP.“ (Jílek, 2004, 

str. 473) 

 

2.7.3 ZPOŽDĚNÍ V MĚNOVÉ POLITICE  

V měnové politice existuje zpoždění. Dnešní změna klíčové úrokové sazby centrální 

bankou bude mít dopad na poptávku za rok a na inflaci za další rok.  

Změna měnové politiky okamžitě ovlivňuje tržní krátkodobé úrokové míry. Úrokové 

sazby u úvěrů se mění pomaleji. U hypotečních úvěrů může změna tržní krátkodobé úrokové 

míry ovlivnit platby těchto dlužníků až za několik měsíců. Ještě déle trvá, než tito hypoteční 

dlužníci změní své spotřební výdaje. Změny ve spotřebních výdajích ovlivní zásoby 

obchodníků, což má vliv na objednávky zboží od výrobců. Změny objednávek působí na 

zásoby výrobců, a jestliže jsou příliš velké nebo malé, dochází ke změnám ve výrobě, což 

vede ke snížení nebo zvýšení zaměstnanosti a ke změnám v příjmech domácností, což dále 

ovlivňuje změny ve výdajích.  

 

Zpoždění je možné rozdělit do tří skupin – rozpoznávací, rozhodovací a realizační, a 

reakční. Rozpoznávací zpoždění trvá zhruba pět měsíců. Zahrnuje časové ztráty, které 

vznikají tím, že potřebná data jsou dostupná se zpožděním kvůli jejich zpracovávání. 
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Statistická data jsou postupně zpřesňována od prvních odhadů, které jsou k dispozici krátce 

před koncem sledovaného období, k předběžným údajům až po konečné údaje, které jsou 

v mnoha případech k dispozici se značným zpožděním.  

Rozhodovací a realizační zpoždění souvisí s rozsahem kompetencí a se stupněm 

nezávislosti centrální banky. Pokud centrální banka se rozhoduje nezávisle na vládě a 

parlamentu, je toto zpoždění zanedbatelné. Trvá zhruba jeden měsíc. Když ovšem centrální 

banka musí předkládat svá rozhodnutí vládě či parlamentu ke schválení, může jít o značné 

zpoždění trvající několik měsíců. 

Reakční zpoždění představuje zpoždění mezi zavedením opatření centrální bankou a 

konečnou reakcí cílové veličiny. Toto zpoždění je dáno povahou ekonomických procesů a 

jako jediné ze tří uváděných zpoždění je neovlivnitelné subjektivní činností. 

 

Proto při řízení inflace nelze vycházet z aktuální inflace. V době, kdy inflace roste, je již 

pozdě na to, aby centrální banka začala přizpůsobovat úrokové sazby, jelikož tyto inflační 

tlaky probíhají již rok či dva. K jejímu zastavení by bylo potřeba značně restriktivní měnové 

politiky, která by vedla k recesi. Kvůli tomuto zpoždění se centrální banka zabývá 

ekonomickými předpověďmi, zejména odhadům inflačních trendů. 

Konkrétní dopad změny měnové politiky závisí na mnoha dalších faktorech, mezi které 

patří důvěra spotřebitelů, jejich očekávání o budoucí inflaci, stav ekonomiky, události světové 

ekonomiky, nárazové změny cen komodit (ropa, zemní plyn, a jiné), výkyvy v cenách 

finančních aktiv apod.. Tyto vlivy nejdou přímo ovlivnit měnovou politikou, ale přispívají 

k tomu, že dopad měnové politiky podléhá dlouhým, proměnlivým a nejistým časovým 

zpožděním.  

 

 V současné době ČNB pracuje s tzv. horizontem nejúčinnější transmise, za který 

považuje období mezi 12. až 18. měsícem. V tomto období by měla změna operativní úrokové 

sazby centrální banky (tj. čtrnáctidenní repo sazba) mít nejsilnější dopad na vývoj inflace.  

 

2.8 CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÝCH ČASOVÝCH ŘAD 

Aplikační část diplomové práce bude věnována analýze vzájemných vztahů mezi 

vývojem úrokové sazby mezibankovního trhu, dlouhodobé úrokové sazby a indexu 

spotřebitelských cen České republiky, Dánska a Norska. Všechny časové řady jsou sledovány 

s měsíční frekvencí dat od dubna 2000 do prosince 2012. Počátek sledovaného období je 
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stanoven na duben 2000 s ohledem na dostupnost údajů o dlouhodobé úrokové sazbě v ČR. 

Zdrojem dat je databáze ČNB, Danmarks Nationalbank, Norges Bank a OECD 

 

2.8.1 ČASOVÉ ŘADY ČESKÉ REPUBLIKY 

Graf 2.3 ukazuje vývoj dlouhodobé úrokové sazby České republiky v období od dubna 

2000 do prosince 2012. Časová řada vykazuje převážně klesající trend. Tento trend byl 

vystřídán v období od poloviny 2003 do poloviny 2004 a od poloviny 2005 do poloviny 2009 

rostoucím trendem.  

 

Graf 2.3 Vývoj dlouhodobé úrokové míry v České republice   

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews dle dat z databáze ČNB3 

 

Mezibankovní úroková sazba má podobný vývoj jako předcházející úroková sazba. 

Klesající trend v období od roku 2001 do poloviny 2005 se střídá s rostoucím do poloviny 

2008, kdy je opět vystřídán klesajícím trendem. Na počátku sledovaného období se sazba 

pohybovala přes 5 % a na konci sledovaného období pod 1 %. Vývoj sazby můžeme vidět na 

grafu 2.4. 

 

 

 

 

 

                                                             
3http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=450&p_strid=EBA&p_lan
g=CS 
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Graf 2.4 Vývoj sazby mezibankovního trhu v České republice 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews dle dat z databáze ČNB4 

 

V grafu 2.5 lze vidět vývoj indexu spotřebitelských cen v České republice v období od 

dubna 2000 do prosince 2012.  Z grafu je vidět rostoucí trend křivky.  

 

Graf 2.5 Vývoj indexu spotřebitelských cen v ČR  

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews dle dat z databáze ČNB5 

 

2.8.2 ČASOVÉ ŘADY DÁNSKA 

V grafu 2.6 můžeme vidět vývoj dánské mezibankovní úrokové sazby. Od poloviny 

2000 vidíme klesající trend, který se zastavil v roce 2003. Po následující dva roky se 

                                                             
4 
http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=85&p_strid=EAB&p_lang
=CS 
5 http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=CDBAA&p_sestuid=&p_lang=CS 
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pohybovala sazba mírně nad 2 %. Od poloviny roku 2005 došlo k opačnému trendu. Sazba 

rostla až do výše 6 %. Od roku 2009 můžeme vidět opět klesající trend. V současnosti se 

sazba pohybuje na velmi nízké úrovni pod 0,5 %.  

 

Graf 2.6 Vývoj dánské mezibankovní úrokové sazby 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews dle dat z databáze Danmarks 

Nationalbank6  

 

Na následujícím grafu můžeme vidět rostoucí trend dánského indexu spotřebitelských 

cen v období od dubna 2000 do prosince 2012. 

 

Graf 2.7 Vývoj dánského indexu spotřebitelských cen  

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews dle dat z databáze OECD7 

                                                             
6 http://www.nationalbanken.dk/DNUK/Statistics.nsf/side/Predefined_tables_-
_Interest_rates_and_share_price_indices!OpenDocument 
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V grafu 2.8 je zobrazen vývoj dánské dlouhodobé úrokové míry. Do poloviny roku 

2005 vykazuje křivka klesající trend, který je vystřídán rostoucím do roku 2008. Poté sazba 

opět klesá. Na začátku sledovaného období se dlouhodobá úroková sazba pohybovala kolem 

5,5 %, zatímco na konci roku 2012 byla na úrovni 1 %. 

 

Graf 2.8 Vývoj dánské dlouhodobé úrokové sazby  

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews dle dat z databáze OECD8 

 

2.8.3 ČASOVÉ ŘADY NORSKA 

Vývoj norské mezibankovní sazby byl ve sledovaném období velmi proměnlivý, jak lze 

vidět na grafu 2.9. Sazba strmě klesala od poloviny roku 2002 ze 7 % až do poloviny 2004. 

Zastavila se na úrovni kolem 2 %. Do konce roku 2008 prudce rostla a dosáhla 7 %. Poté ji 

čekal opět strmý pád na 2 %. Úroková sazba pak mírně vzrostla o 1 % a na konci sledovaného 

období se pohybuje opět kolem 2 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
7 http://www.oecd-ilibrary.org/economics/inflation-rate_2074384x-table9 
8 http://www.oecd-ilibrary.org/economics/long-term-interest-rates_2074384x-table10 
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Graf 2.9 Vývoj norské mezibankovní úrokové sazby  

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews dle dat z databáze Norges Bank9 

 

Na následujícím grafu je zobrazen vývoj norské dlouhodobé úrokové sazby. U sazby 

můžeme vidět převážně klesající tendenci, která byla vystřídána růstem pouze od poloviny 

2005 do poloviny 2007. Na začátku sledovaného období byla výše dlouhodobé úrokové sazby 

přes 6 %, na konci období kolem 2 %. 

 

Graf 2.10 Vývoj norské dlouhodobé úrokové sazby 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews dle dat z databáze OECD10 

 

Vývoj indexu cenové hladiny v Norsku je zobrazen v grafu 2.11. Můžeme vidět rostoucí 

trend indexu. 

                                                             
9 http://www.norges-bank.no/en/price-stability/interest-rates/nibor-nominal-interest-rate-monthly-average-of-
daily-observations/ 
10 http://www.oecd-ilibrary.org/economics/long-term-interest-rates_2074384x-table10 
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Graf 2.11 Vývoj norského indexu spotřebitelských cen  

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews dle dat z databáze OECD11 

 

  

                                                             
11 http://www.oecd-ilibrary.org/economics/inflation-rate_2074384x-table9 

90

95

100

105

110

115

120

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CPI NOR



31 
 

3 VYUŽITÍ VEKTOROVÉHO AUTOREGRESNÍHO MODELU V EKONOMII 

Třetí část je věnována metodologii vektorového autoregresního modelu. Jsou 

představeny základní principy zvolené ekonometrické metody. Dále je vysvětlena důležitost 

stacionarity časových řad i testování nesystematických složek. Pozornost je věnována i 

stanovení řádu VAR modelu. V závěru třetí části je vysvětlena problematika testování 

Grangerovy kauzality a analýzy „impuls-reakce“.  

 

3.1 VEKTOROVÝ AUTOREGRESNÍ MODEL 

Vektorový autoregresní model lze charakterizovat jako soubor lineárních regresních 

rovnic, ve kterém je každá proměnná vyjádřena ve vztahu k ostatním proměnným současně 

jako vysvětlující i vysvětlovaná veličina. Podstatou modelu je, že proměnné ve všech 

zkoumaných řadách jsou náhodné a simultánně závislé, tzn. endogenní, a jejich maximální 

délka zpoždění je stejná. Jsou-li v modelu některé proměnné exogenní, jedná se zpravidla o 

trendové proměnné, resp. sezónní umělé nulajednotkové proměnné. VAR dále vychází z toho, 

že všechny proměnné mají shodný trend a jsou autokorelované.  

VAR modely se používají k prognózování, k testování Grangerovy kauzality, při 

simulaci efektů nástrojů hospodářské politiky apod.   

 

Model VAR(1) má obecnou formu H$ = ∅JH$7J + 1$.           (3.1) 

 

Maticová forma má následující tvar: 

KHJ$HL$⋮H)$
N = ⎣⎢⎢

⎡∅J,JJ ∅J,JL … ∅J,J)∅J,LJ ∅J,LL … ∅J,L)⋮ ⋮ ⋮ ⋮∅J,)J ∅J,)L … ∅J,)) ⎦⎥⎥
⎤ KHJ$7JHL$7J⋮H)$7J

N + K1J$1L$⋮1)$
N.                                                  (3.2) 

 

Předností VAR modelu je relativně jednoduchý odhad parametrů metodou nejmenších 

čtverců. Při specifikaci není nutno rozhodovat, které proměnné jsou endogenní nebo 

exogenní. Další výhodou je, že VAR modely umožňují testování směru Grangerovy kauzality, 

jejíž existence a použití vede k zpřesnění ekonometrických, tj. kvantitativních předpovědí. 

VAR modely slouží v mnoha případech k reálnější předpovědi ekonomických veličin než 

složitější a rozsáhlejší modely.  
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Dalším kladem je, že umožňují při dynamické analýze efektů nástrojů hospodářské 

politiky stanovit reakci libovolné proměnné modelovaného systému na impuls jiné proměnné 

v čase. Odezvy na jednotlivé impulsy v jednotlivých okamžicích tvoří posloupnost, kterou lze 

znázornit graficky při využití softwarového programu a sledovat způsob i rychlost odeznění 

vyvolaných reakcí.  

 

S VAR modely mohou být spojeny i určité problémy. V praxi může být problematické 

určit řád p modelu, tzn. s jakým zpožděním počítat. Dalším negativem je provedení 

stacionarity časových řad pomocí diferencování. Tento způsob může způsobit ztrátu 

informace o dlouhodobých rovnovážných vztazích mezi jednotlivými časovými řady. 

 

3.2 VEKTOROVÝ STOCHASTICKÝ PROCES A JEHO STACIONARITA 

 „Vektorový (l-rozměrný) stochastický proces je v čase uspořádaná řada náhodných 

vektorů {V(X, �), X ∈ [, � ∈ \: \^[ → `�}. Pro každé  ∈ ", kde " = {0, ±1, ±2, … }, je #(. . ,  ) l-rozměrný náhodný vektor definovaný na výběrovém prostoru S. Pro každé $ ∈ % je 

X(s,..) realizace l-rozměrného stochastického procesu definovaná na indexní řadě T, tj. 

uspořádaná řada vektorů l čísel, z níž každý vektor odpovídá jedné hodnotě indexní řady. 

Realizace l-rozměrného stochastického procesu je tedy l-rozměrná časová řada.“ (Arlt, 2009, 

str. 164) Pro zjednodušení budeme označovat stochastický l-rozměrný proces jako {#&,  =0, ±1, ±2, … }, resp. jako {'*} a vícerozměrné časové řady označovat jako Xt. 

 

Stacionarita časových řad je důležitým předpokladem některých analýz. Stručně řečeno, 

u stacionárních řad nejsme schopni na základě zjištěných statistických parametrů, tj. 

aritmetického průměru hodnot či jejich rozptylu, odlišit jeden úsek řady od druhého, zatímco 

nestacionární řady naopak vykazují změny v chování. 

 

V modelech VAR je důležitá stacionarita lineárních vícerozměrných časových řad, 

protože v případě, že by byly v modelu dvě a více nestacionárních časových řad, mohla by 

vzniknout tzv. zdánlivá regrese. U časových řad se vyžaduje stacionarita taktéž z důvodu, že 

proměnná, která se v dlouhém období neustále pohybuje od střední hodnoty, nemůže být 

zkorelovaná s proměnnou, která se naopak pohybuje okolo střední hodnoty.  

 

Pokud není splněná některá z následujících podmínek, je časová řada nestacionární.  
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„Stochastický l-rozměrný proces je slabě stacionární, jestliže:  

1. +('*) = - < ∞, pro všechna t,  

kde µ je l-rozměrný vektor středních hodnot, 

2. +34'*5674'*567´8 = ∑ < ∞ pro všechna t, 

 kde ∑ je kovarianční matice rozměru (l x l). Na diagonále kovarianční matice jsou 

rozptyly náhodných veličin a mimo diagonálu jsou kovariance náhodných veličin ve 

stejném čase.   

3. +34'*5674'*567´8 = Г;   pro všechna t a k = 0,1,2,…,  

Гk je autokovarianční maticová funkce rozměru (l x l). Na diagonále této 

autokovarianční matice jsou autokovariance náhodných veličin v čase t a zpoždění 

k. Mimo diagonálu jsou kovariance náhodných veličin, jedna je vždy v čase t a 

druhá je v čase t - k.  

První podmínka znamená, že střední hodnoty náhodných veličin všech skalárních 

stochastických procesů jsou v čase neměnné. Druhá podmínka vyjadřuje, že rozptyly 

náhodných veličin a kovariance mezi dvojicemi náhodných veličin různých skalárních 

stochastických procesů jsou v čase neměnné. Třetí podmínka znamená, že jednotlivé 

autokovariance a kovariance mezi dvojicemi náhodných veličin skalárních stochastických 

procesů jsou pouze funkcí zpoždění k, bez ohledu na čas t.“ (Arlt, 2009, str. 165) 

 

3.2.1 OVĚŘENÍ STACIONARITY ČASOVÝCH ŘAD 

Stacionaritu časových řad lze zjistit celou řadou technik – Augmented Dickey 

Fullerovým testem (ADF testem), Phillips-Perronovým testem (PP testem) apod. 

V rámci diplomové práce bude stacionarita časových řad testována pomocí testů 

jednotkových kořenů, tj. ADF testem. Tímto testem ověříme, zda časové řady proměnných 

modelu VAR jsou alespoň slabě stacionární, tzn., že jejich první a druhé momenty jsou v čase 

konstantní.  

 

Většina ekonomických časových řad (HDP, spotřeba, mzdy, investice apod.) je obecně 

nestacionárních, neboť vykazují zřetelný trend, zpravidla rostoucí. Je potřeba jejich trend 

odstranit. Lze to dvěma způsoby: 

1. Zahrnutím proměnné čas do regresního modelu jako jedné z vysvětlujících 

proměnných  
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2. Nahrazením původních dat prvními nebo vyššími diferencemi. 

 

V případě prvního způsobu odstraňování trendu lze jednoduchý regresní model s 

lineárním trendem zapsat jako 

>* = ?@ + ?B + C*.                     (3.3) 

 

Tento model je trendově stacionární, neboť proměnná Yt je stacionární kolem trendu. 

 

Použitím druhého způsobu odstranění trendu dostaneme tzv. modifikovaný model 

náhodné procházky s lineárním trendem vyjádřený jako 

>* = D + >*5@ + C*.               (3.4) 

 

Avšak náhodné složky ut nejsou po eliminaci trendu kovariančně stacionární, neboť 

jejich rozptyl v čase roste, tzn., model vykazuje trend, a je nazýván jako diferenčně 

stacionární.  

 

3.3 DEKOMPOZICE ČASOVÉ ŘADY  

První diferencí se z časové řady odstraní trend, avšak sezónní část nadále zůstává. Proto 

je potřeba provést následně dekompozici časové řady. 

 

U časových řad yt pro t = 1, 2, …, T je potřeba provést sezónní dekompozici, která 

očistí časové řady od nežádoucích složek. Každá časová řada může obsahovat čtyři složky: 

• trendovou, 

• cyklickou, 

• sezónní, 

• náhodnou.  

 

Trendová složka Tt vyjadřuje dlouhodobou tendenci vývoje zkoumaného jevu. Trend 

může být rostoucí či klesající a je výsledkem faktorů dlouhodobě působících na zkoumanou 

veličinu, mezi které patří např. technologie výroby, demografické podmínky apod.  
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Cyklická složka Ct je chápána jako kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého 

cyklického vývoje, kdy dochází ke střídání fází růstu a poklesu. Cykly mohou mít délku vlny 

delší než jeden rok, zpravidla dva roky, a také nepravidelný charakter. Cykly jsou způsobeny 

ekonomickými i neekonomickými faktory. 

Sezónní složka St představuje pravidelně se opakující odchylku od trendové složky. 

Sezónní kolísání je způsobeno zpravidla souborem přímých nebo zprostředkovaných příčin, 

které se v jednotlivých letech pravidelně opakují. Mezi časté příčiny sezónního kolísání jsou 

klimatické změny, různé délky výrobního cyklu, svátky, dovolené apod. 

Poslední složkou je náhodná (stochastická) složka, která se označuje v regresních 

modelech jako at. Tato složka vyjadřuje nahodilé a jiné nesystematické výkyvy (např. chyby 

měření). Představuje takovou složku, kterou nelze popsat žádnou funkcí času. To znamená, že 

je složkou, která zbývá po vyloučení trendové, cyklické a sezónní složky. Náhodná složka je 

tvořena tzv. bílým šumem s normálním rozdělením. Bílý šum je nekorelované (vzájemně 

nezávislé) náhodné veličiny s nulovou střední hodnotou a konstantním rozptylem.  

 

3.4 URČENÍ ŘÁDU MODELU VAR 

Při modelování časových řad pomocí VAR modelu je nejprve potřeba určit řád modelu. 

Vektorový autoregresní proces řádu p [VAR(p)] má následující obecnou formu: 

'* =  ∅@'*5@ + ∅B'*5B+. . + ∅G'*5G + H*,                  (3.5) 

kde Xt, Xt-1, …, Xt-p jsou endogenní proměnné v různých zpožděních, ø1, ø2, …, øp jsou 

matice koeficientů těchto endogenních proměnných, které jsou modelem odhadovány, at je l-

rozměrný stochastický proces bílého šumu.  

 

„Model VAR je řádu p, pokud parametrická matice ∅G je nenulová, tj. nenulový je 

alespoň jeden její prvek, a matice ∅I, J = K + 1, K + 2, … jsou nulové. Obvykle jsou přitom 

nenulové také parametrické matice ∅I , J = 1, 2, … , K − 1. Není však vyloučeno, že některá 

z nich je nulová. 

 

Pro určení řádu p modelu VAR lze v praxi volit následující postup. Na základě modelů 

VAR(k), k = 1, 2, … se odhadne parciální autoregresní maticová funkce. Protože odhady 

jednotlivých parametrů mají asymptoticky normální rozdělení, lze považovat při dostatečně 

dlouhých časových řadách tyto parametry za nenulové (s 95% spolehlivostí), je-li absolutní 
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hodnota jejich odhadů větší než dvojnásobek odhadů směrodatných chyb. V případě, že jsou 

k dispozici pouze relativně krátké časové řady, je vhodnější místo dvojnásobku odhadu 

směrodatných chyb použít příslušné kvantily Studentova t rozdělení.“ (Arlt, 2009, str. 202) 

 

Nejvhodnější zpoždění VAR modelu lze také stanovit podle následujících kritérií: 

Kritérium FPE, které navrhl Akaike (1971), má formu 

MN+(K) = OPQ�GQ@P5�G5@R S∑TUS,                               (3.6) 

kde ∑TU je reziduální kovarianční matice modelu VAR(p). 

 

Akaikeho kritérium AIC lze pro model VAR(p) vyjádřit ve formě 

VWX(K) = YZS∑TUS + 2Y(KY + 1)/\.         (3.7) 

 

Hannanovo-Quinnovo kritérium HQ má formu 

]^(K) = YZS∑TUS + 2 ln(YZ\) [Y(KY + 1)]/\.       (3.8) 

 

Schwartzovo kritérium SC lze zapsat jako 

aX(K) = YZS∑TUS + YZ\[Y(KY + 1)]/\.        (3.9) 

 

3.5 TESTOVÁNÍ NESYSTEMATICKÉ SLOŽKY 

Je zapotřebí provést diagnostickou kontrolu modelu, zda má nesystematická složka 

odpovídající vlastnosti procesu bílého šumu. Testuje se autokorelace, normalita a 

heteroskedasticita reziduí. 

 

3.5.1 AUTOKORELACE NESYSTEMATICKÉ SLOŽKY 

Autokorelace reziduí znamená, že reziduální složka je korelována se svými zpožděnými 

a budoucími hodnotami. Autokorelací nesystematické složky lze posoudit pomocí výběrové 

autokorelační maticové funkce 

b; = 3bIc,;8,                     (3.10) 
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kde rij,k jsou výběrové vzájemné autokorelace ve zpoždění k pro i-tou a j-tou složku 

časové řady. rij,k je dána vztahem 

bIc,; = ∑ (def5dge)4dhfij5dgh7kijfmoO∑ (def5dge)p ∑ 4dhf5dgh7pkfmokfmo Ro/p, k = 1, 2, …,               (3.11) 

kde 'gI a 'gc jsou výběrové průměry odpovídající složky časové řady. Není-li 

nesystematická složka autokorelovaná, měly by hodnoty této funkce ležet uvnitř intervalu ±√\ při 95 % intervalu spolehlivosti. 

 

Další možností, jak otestovat autokorelaci nesystematické složky je použití tzv. 

Portmanteau testu. Ten se používá pro testování hypotézy H0: ρ1 = ρ2 = … = ρk = 0lxl, a 

alternativní hypotéze H1: non H0. 

 

3.5.2 NORMALITA NESYSTEMATICKÉ SLOŽKY 

Normalita nesystematické složky je důležitým předpokladem zejména pro interpretaci 

odhadů parametrů modelu. Posouzení, zda jsou hodnoty nesystematické složky normální, lze 

provést pomocí Jarque-Berova testu. Tento test je založen na současném testování šikmosti a 

špičatosti reziduí. Nulová hypotéza tvrdí, že mají rezidua normální rozdělení N(0,1), zatímco 

alternativní představuje opačné tvrzení.  

  

3.5.3 HETEROSKEDASTICITA NESYSTEMATICKÉ SLOŽKY 

U testů homoskedasticity se kontruuje umělá regrese, při níž je vysvětlovanou 

proměnnou kvadrát reziduí at 
2. Regrese je popsána: 

H*B = rs + r@H*5@B + C* .                  (3.12)  

Nulová hypotéza tvrdí, že rezidua mají konstantní rozptyl, tzn. jsou homoskedastická. 

Alternativní hypotéza tvrdí, že rezidua mají různý rozptyl a jsou tedy heteroskedastická. 

K testování se používá Whiteův test. 

 

3.6 GRANGEROVA KAUZALITA 

V ekonometrii kauzalita představuje schopnost určité proměnné predikovat jinou 

proměnnou. Autory konceptu kauzality jsou Granger (1969) a Sims (1972). Testováním 
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kauzality se ověřuje, zda změny určité proměnné předcházejí změně jiné proměnné a ne, která 

proměnná je příčinou a která je následkem. 

„Granger (1969) rozpracoval poměrně jednoduchý test, pomocí kterého lze definovat 

jeho pojetí kauzality tak, že pro dvě stacionární proměnné yt a xt je např. proměnná xt ve 

vztahu Grangerovy kauzality k proměnné yt, zvyšuje-li využití zpožděných hodnot xt jako 

regresorů přesnost predikce yt. Nezlepší-li zahrnutí zpožděných hodnot xt do regrese přesnost 

predikce yt, resp. nezmění-li se předpověď proměnné yt po vynechání minulých hodnot xt, pak 

xt nepůsobí ve smyslu Grangerovy kauzality na yt. 

Konkrétně za Grangerovu kauzalitu dvou simultánně závislých stacionárních časových 

řad označíme takový jejich vztah, kdy běžná hodnota jedné řady (proměnná yt) je korelována 

se zpožděnými hodnotami druhé řady (proměnná xt), neboli změny x předcházejí změnám y.“ 

(Hušek, 2009, str. 264) 

 

3.6.1 GRANGEROVA KAUZALITA A MODEL VAR 

Proces {'*} lze zapsat ve formě vektorové autoregresní reprezentace 

'* =  ∑ tc'*5c + H*ucvs ,       w(H*) = +(H*H´*) = ∑U.              (3.13) 

Tento proces je možné rozdělit na m-rozměrný proces {>*} a n-rozměrný proces {x*}. 

Tyto vektory časových řad lze zapsat ve formě následujících vektorových autoregresních 

reprezentací 

>* = ∑ y@z>*5z + C@*uzv@ ,      w(C@*) = \@,                 (3.14) 

x* = ∑ +@zx*5z + |@*uzv@ ,     w(|@*) = ⋀*.                  (3.15) 

Jednotlivé procesy vektorů {C@*} a {|@*} nejsou autokorelované, ale mohou být spolu 

korelované ve stejném čase. Protože vektor u1t není korelován ani s jedním vektorem z �*5@ = {>*5z, $ ≥ 1}, vztah (3.14) lze označit jako lineární projekci Yt na vlastní minulost �*5@ = {>*5z, $ ≥ 1} , obdobně vztah (3.15) lze označit jako lineární projekci Zt na vlastní 

minulost �*5@ = {x*5z, $ ≥ 1}. (Arlt, 2009) 

Modely charakterizující závislost Yt na yt-1 a zt-1 a Zt na yt-1 a zt-1 mají tvar 

>* = ∑ yBz>*5z + ∑ XBzx*5zuzv@ + CB*uzv@ ,          w(CB*) = \B,                                 (3.16) 

x* = ∑ +Bzx*5z + ∑ MBz>*5zuzv@uzv@ + |B*,         w(|B*) = ⋀B                      (3.17) 
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kde H´* = (C´B*, |´B*) a 

∑U = �\B XX´ ⋀B�,                     (3.18) 

kde X = +(CB*|´B*); procesy vektorů {CB*} a {|B*} nejsou autokorelované, mohou být 

vzájemně korelované ve stejném čase.  

 

Jestliže se systém rovnic (3.16) a (3.17) vynásobí maticí 

� W� −X⋀B5@−X´\B5@ W� �,                   (3.19) 

potom v prvních m rovnicích nového systému je Yt lineární funkcí yt-1, zt a složky CB* −X⋀B5@|B*. Protože tato složka není korelovaná s w2t, není také korelovaná s Zt, yt-1 a zt-1. 

Prvních m rovnic proto tvoří následující lineární projekci Yt na yt-1 a zt 

>* = ∑ y�z>*5z + ∑ X�zx*5zuzvsuzv@ + C�*,                  w(C�*) = \�                                    (3.20) 

Obdobně dalších n rovnic tvoří lineární projekci Zt na zt-1 a yt 

x* = ∑ +�zx*5zuzvs + ∑ M�z>*5zuzvs + |�*,              w(|�*) = ⋀� .                                    (3.21) 

Výše uvedené lineární projekce se označují jako kanonická forma vektoru stacionárních 

časových řad '´* = (>´* , x´*). (Arlt, 1999) 

 

Grangerova definice kauzality může být vyjádřena prostřednictvím parametrů modelu 

(3.20) a (3.21). 

i. y kauzálně působí na z právě když MBz ≢ 0, což znamená, že |⋀@| > |⋀B|. y 

kauzálně nepůsobí na z právě když |⋀@| = |⋀B|, tj. pokud MBz ≡ 0. Míra lineárního 

vlivu y na z je definována jako  M�→� ≡ YZ(|⋀@| |⋀B|⁄ ). 

Nulová hodnota této míry vyjadřuje, že y kauzálně nepůsobí na z. 

 

ii. z kauzálně působí na y právě když XBz ≢ 0, tj. pokud |\@| > |\B|. z kauzálně 

nepůsobí na y právě když |\@| = |\B|, tj. pokud XBz ≡ 0. Míra lineárního vlivu z na 

y je definována jako M�→� ≡ YZ(|\@| |\B|⁄ ). 

Nulová hodnota této míry vyjadřuje, že z kauzálně nepůsobí na y. 
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3.7 ANALÝZA „IMPULS-REAKCE“ 

K praktickému posouzení kauzálních vztahů v rámci modelu VAR je určena také 

analýza „Impuls-Reakce“. Tato analýza informuje o reakci v jedné časové řadě vyvolané 

impulsem v jiné časové řadě v rámci systému, který obsahuje ještě další časové řady. 

V analýze se zkoumá vztah mezi dvěma jednorozměrnými časovými řadami ve 

vícerozměrném systému. Reakce v jedné řadě na impuls v řadě druhé znamená kauzální 

vztah. Cílem analýzy je objasnit povahu, délku a směr reakce jednotlivých časových řad na 

impuls v každé z nich.   

 

„Předpokládejme nejprve l-rozměrný stacionární model VAR(1) ve formě 

'* = ∅@'*5@ + H*,                                                                                                   (3.22) 

po rozepsání 

�'@*'B*⋮'�*
� = ⎣⎢⎢

⎡∅@,@@ ∅@,@B … ∅@,@�∅@,B@ ∅@,BB … ∅@,B�⋮ ⋮ ⋮ ⋮∅@,�@ ∅@,�B … ∅@,�� ⎦⎥⎥
⎤ �'@*5@'B*5@⋮'�*5@

� + �H@*HB*⋮H�*
�.                                               (3.23) 

kde l-rozměrný vektor konstant je nulový, tj. ∅s = 4∅s,@, ∅s,B, … , ∅s,�7´ = (0,0, … ,0). Z toho 

plyne, že také vektor středních hodnot - = ∅s(W� + ∅@ + ∅@B + ⋯ ) je nulový. Výchozím 

předpokladem je, že at pro t < 0 jsou nulové vektory a '* = 0� pro t < 0. Další předpoklad je, 

že v čase t = 0 bude vektor at obsahovat jednu jedničku a jinak samé nuly. Jednička bude 

znamenat impuls v dané časové řadě, lze tedy například uvažovat, že Hs = (0,1,0, … ,0), takže 

impuls je u řady X2t. Pro t > 0 bude at = 0. 

Potom v čase t = 0 platí 

's = �'@s'Bs⋮'�s
� = �H@sHBs⋮H�s

� = �01⋮0�,                                                                                       (3.24) 

 

'@ = ∅@'s = ⎣⎢⎢
⎡∅@,@@ ∅@,@B … ∅@,@�∅@,B@ ∅@,BB … ∅@,B�⋮ ⋮ ⋮ ⋮∅@,�@ ∅@,�B … ∅@,�� ⎦⎥⎥

⎤ �01⋮0� = ⎣⎢⎢
⎡∅@,@B∅@,BB⋮∅@,�B ⎦⎥⎥

⎤
,                                            (3.25) 
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'B = ∅@'@ = ∅@B's = �∅@@∅@B + ∅@B∅BB + ⋯ + ∅@�∅�B∅B@∅@B + ∅BB∅BB + ⋯ + ∅B�∅�B⋮∅�@∅@B + ∅�B∅BB + ⋯ + ∅��∅�B
�.                                       (3.26) 

 

Reakci ve všech procesech v čase t = 1 na impuls ve druhém procesu v čase t = 0 udává 

druhý sloupec matice ∅, reakci ve všech procesech v čase t = 2 na impuls ve druhém procesu 

v čase t = 0 udává druhý sloupec matice ∅B, reakci ve všech procesech v čase t = i na impuls 

ve druhém procesu v čase t = 0 udává druhý sloupec matice ∅I.“ (Arlt, 2007, str. 178) 

 

Odezvu v procesu na jednotkový impuls v procesu lze vyjádřit graficky. Na horizontální 

ose je vynášen čas t a na vertikální ose hodnoty odezvy.  
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4 MODELOVÁNÍ FUNGOVÁNÍ ÚROKOVÝCH TRANSMISNÍCH 

MECHANISMŮ 

Čtvrtá část práce se věnuje problematice modelování účinnosti úrokových transmisních 

mechanismů ve vybraných zemích. Úrokový transmisní mechanismus vysvětluje, proč mají 

úrokové sazby vliv na cenovou hladinu. Cílem této části práce je empirické ověření, případné 

zamítnutí, že úrokové sazby ovlivňují cenovou hladinu, a porovnání účinnosti úrokového 

kanálu v České republice, Dánsku a Norsku. K tomuto účelu byla zvolena ekonometrická 

metoda, tzv. vektorový autoregresní model (dále jen VAR). K modelování byl použit 

ekonometrický program Eviews. 

 

4.1 ÚPRAVA DAT 

Pro potřeby modelu musí být původní časové řady nejprve upraveny na stacionární 

časové řady, jak bylo zmíněno v teoretické části. Původní časové řady bylo potřeba 

zlogaritmovat z důvodu srovnání variability. Poté byly řady očištěny pomocí sezónní 

dekompozice od nežádoucích složek. Takto upravené časové řady byly otestovány pomocí 

testu jednotkových kořenů – Augmented Dickey – Fullerova testu, tzv. ADF testu.  

 

Jak můžeme vidět na následujícím ADF testu jednotkového kořenu, upravená časová 

řada CPI není stacionární na 5 % hladině významnosti a je potřeba ji upravit první diferencí. 

 

Obr 4.1 ADF test pro zlogaritmovaný a sezónně očištěný CPI 

Null Hypothesis: L_CPI_CZ_SA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=13) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.658198  0.8527 

Test critical values: 1% level  -3.473967  

 5% level  -2.880591  

 10% level  -2.577008  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

ADF test byl proveden i u ostatních časových řad a u všech byla prokázána 

nestacionarita.  
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Po úpravě časové řady první diferencí byly časové řady opět otestovány. U všech 

časových řad byly potvzeny nulové hypotézy, což znamená, že byla potvrzena stacionarita u 

diferencovaných časových řad. Výsledky ADF testů jednotlivých časových řad jsou v Příloze 

1. 

 

Stacionaritu časové řady můžeme odhadnout i na základě následujícího grafu. Na něm 

můžeme vidět, že časová řada indexu spotřebitelských cen nevykazuje významnou trendovou 

složku a její hodnoty se pohybují kolem konstantní střední hodnoty.  

 

Obr 4.2 Vývoj diferencované časové řady CPI  

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

Grafy dalších časových řad, upravených první diferencí se nacházejí v Příloze 2. 

 

4.2 VEKTOROVÝ AUTOREGRESNÍ MODEL ŘÁDU P 

Po ověření stacionarity můžeme všechny časové řady zahrnout do modelu vektorových 

autoregresí. Pomocí tohoto modelu zkoumáme vzájemný vztah mezi zvolenými časovými 

řadami. Porovnáváme, jak jsou na sobě závislé či nezávislé vybrané proměnné v různých 

časových zpožděních.  
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4.2.1 ČESKÁ REPUBLIKA 

Po zahrnutí upravených časových řad dlouhodobé úrokové míry ČR, mezibankovní 

úrokové sazby PRIBORu a indexu spotřebitelských cen ČR do modelu VAR a nastavení 

časového zpoždění 10 období (měsíců) dostaneme následující rovnice: XNW = 0,161XNW��� + 0,221����� − 0,018�����" − 0,037�����# + 0,060�����$ −

0,056�����% + 0,063�����& + 0,187�����' + 0,038�����( − 0,333������) − 0,003*-�.��� +

0,007*-�.�� + 0,002*-�.��" − 0,002*-�.��# + 0,003*-�.��$ − 0,003*-�.��% +

0,008*-�.��& − 0,011*-�.��' + 0,004*-�.��( + 0,004*-�.���) − 0,004�.�/9.��� +

0,006�.�/9.�� − 0,001�.�/9.��" − 0,006�.�/9.��# + 0,013�.�/9.��$ +

0,001�.�/9.��% − 0,014�.�/9.��& + 0,020�.�/9.��' + 0,006�.�/9.��( −

0,007�.�/9.���) + 0,002. 

 

Na základě výstupu z programu Eviews můžeme vyčíst, že CPI závisí v prvním 

zpoždění sám na sobě (Coefficient = 0,161). Lepšího výsledku bylo dosáhnuto v případě 

druhého parametru. Index je ovlivněn sám sebou v druhém zpoždění (C = 0,221). Tento 

parametr je statisticky významný na 5 % hladině významnosti. CPI závisí i na sobě samém 

v osmém zpoždění (C = 0,187) a nepřímo úměrně na CPI v desátém zpoždění (C = 0,333), 

které je statisticky významné na stanovené hladině významnosti 5%. Z výstupu vyplývá velmi 

slabá závislost CPI na dlouhodobých úrokových sazbách, která se pohybuje od -0,011 do 

0,008, a také na mezibankovní sazbě, pohybující se od -0,014 do 0,02. Statisticky významný 

parametr se nachází u závislosti CPI na mezibankovní sazbě v osmém zpoždění (C = 0,020). 

 

*-�. = 4,575������ − 0,972����� − 1,151�����" + 0,601�����# + 0,921�����$ −

2,687�����% + 2,685�����& + 0,976�����' − 4,008�����( − 1,946������) + 0,207*-�. −

0,143*-�.�� + 0,029*-�.��" + 0,139*-�.��# + 0,122*-�.��$ − 0,092*-�.��% +

0,092*-�.��& − 0,198*-�.��' + 0,200*-�.��( + 0,066*-�.���) + 0,005�.�/9.��� −

0,128�.�/9.�� − 0,021�.�/9.��" + 0,061�.�/9.��# − 0,038�.�/9.��$ −

0,137�.�/9.��% + 0,045�.�/9.��& + 0,183�.�/9.��' − 0,108�.�/9.��( +

0,143�.�/9.���) − 0,003. 

 

V druhé rovnici modelu se nenacházejí žádné statisticky významné parametry.   

 

�.�/9. = 5,042������ + 1,910����� − 0,034�����" − 0,770�����# + 1,129�����$ −

1,684�����% − 1,813�����& − 1,341�����' + 0,695�����( − 0,344������) + 0,135*-�.��� +

0,012*-�.�� + 0,122*-�.��" + 0,008*-�.��# + 0,076*-�.��$ + 0,004*-�.��% +



45 
 

0,034*-�.��& − 0,104*-�.��' + 0,193*-�.��( + 0,096*-�.���) + 0,340�.�/9.��� +

0,052�.�/9.�� + 0,051�.�/9.��" + 0,048�.�/9.��# + 0,123�.�/9.��$ +

0,011�.�/9.��% + 0,078�.�/9.��& − 0,216�.�/9.��' − 0,166�.�/9.��( +

0,137�.�/9.���) − 0,011. 

 

Pribor je ovlivňován dlouhodobou úrokovou sazbou zpožděnou o 9 měsíců (C = 0,193) 

a sám sebou v prvním zpoždění (C = 0,340). Oba parametry jsou statisticky významné na 

stanovené hladině významnosti. 

 

Tab 4.1 Hodnoty pro VAR(10) ČR 

  CPI LTIR PRIBOR 

R squared 0,297 0,285 0,51 

Adj. R squared 0,107 0,092 0,378 

DW 2,091 1,926 1,876 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Upravený koeficient determinace u závislé proměnné CPI nám říká, že 10,7 % této 

proměnné bylo regresí vysvětleno. Podobného výsledku bylo dosaženo u proměnné 

dlouhodobých úrokových sazeb (9,2 %). Regresí se podařilo vysvětlit 37,8 % PRIBORu. 

Hodnota DW by se měla pohybovat kolem hodnoty 2. Dle uvedených hodnot DW můžeme 

usoudit, že by rezidua proměnných nemusela být autokorelovaná. 

 

 

4.2.2 DÁNSKO 

Po zahrnutí upravených časových řad dlouhodobé úrokové míry Dánska, mezibankovní 

úrokové sazby CIBORu a indexu spotřebitelských cen Dánska do modelu VAR a nastavení 

časového zpoždění 10 období (měsíců) dostaneme následující rovnice: 

 

��� = −0,002��/9.��� + 0,001��/9.�� − 0,001��/9.��" + 0,002��/9.��# +

0,000��/9.��$ − 0,002��/9.��% + 0,002��/9.��& + 0,006��/9.��' − 0,006��/9.��( −

0,001��/9.���) + 0,077������ + 0,141����� + 0,050�����" − 0,119�����# + 0,041�����$ +

0,023�����% − 0,022�����& + 0,063�����' + 0,004�����( − 0,059������) + 0,001*-�.��� −

0,002*-�.�� + 0,000*-�.��" + 0,000*-�.��# + 0,005*-�.��$ − 0,006*-�.��% −

0,003*-�.��& − 0,001*-�.��' + 0,002*-�.��( + 0,005*-�.���) + 0,001. 
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Z rovnice je možné vyčíst, že CPI je závislé sám na sobě v druhém zpoždění (C = 

0,141). Nepřímo úměrně je ovlivňováno CPI ve čtvrtém zpoždění (C = - 0,119). CPI je velmi 

slabě ovlivňováno oběma sazbami. Oba parametry vyšly jako statisticky významné. Vliv 

úrokových sazeb na CPI se nepotvrdil.  

 

*-�. = 0,072��/9.��� − 0,598��/9.�� + 0,334��/9.��" + 0,153��/9.��# −

0,145��/9.��$ + 0,096��/9.��% + 0,098��/9.��& − 0,078��/9.��' + 0,193��/9.��( −

0,167��/9.���) + 3,966������ − 3,275����� − 1,707�����" − 2,397�����# + 1,991�����$ −

1,488�����% + 2,634�����& + 2,130�����' − 3,759�����( − 0,972������) + 0,344*-�.��� +

0,115*-�.�� + 0,235*-�.��" − 0,009*-�.��# + 0,113*-�.��$ − 0,172*-�.��% −

0,152*-�.��& + 0,184*-�.��' − 0,251*-�.��( + 0,211*-�.���) − 0,001. 

 

Dánská dlouhodobá úroková sazba je ovlivňována nepřímo úměrně CIBORem 

v druhém zpoždění (C = - 0,598) a přímo úměrně CIBORem v třetím zpoždění (C = 0,334). 

Tyto parametry jsou statisticky významné na 5 % hladině významnosti. Dánská LTIR je také 

závislá na sobě samé v prvním zpoždění (C = 0,344) a ve třetím zpoždění (C = 0,235). Tyto 

parametry jsou statisticky významné na 5 % hladině významnosti.   

 

��/9. = 0,736��/9.��� − 0,383��/9.�� + 0,138��/9.��" + 0,079��/9.��# −

0,124��/9.��$ + 0,103��/9.��% + 0,138��/9.��& + 0,154��/9.��' − 0,063��/9.��( −

0,154��/9.���) + 1,553������ + 2,777����� + 1,775�����" + 1,143�����# − 0,189�����$ −

0,579�����% + 2,423�����& − 1,620�����' − 0,154�����( − 2,921������) + 0,341*-�.��� −

0,048*-�.�� + 0,291*-�.��" − 0,028*-�.��# − 0,034*-�.��$ + 0,218*-�.��% −

0,034*-�.��& − 0,187*-�.��' + 0,044*-�.��( + 0,265*-�.���) − 0,007. 

 

Sazba CIBOR je ovlivňována významně sama sebou v prvním (C = 0,736) a druhém 

zpoždění (C = - 0,383). Dále je sazba ovlivňována dlouhodobou úrokovou sazbou v prvním 

(C = 0,341), třetím (C = 0,291), šestém (C = 0,218) a desátém zpoždění (C=265). Všechny 

tyto parametry jsou statisticky významné na 5 % hladině významnosti.  

 

Tab 4.2 Hodnoty pro VAR(10) Dánska  

  CIBOR CPI LTIR 

R squared 0,716 0,125 0,408 

Adj. R squared 0,639 -0,111 0,247 

DW 2,03 1,975 1,929 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z Tab 4.2 můžeme vyčíst, že koeficient determinace u CPI vyšel záporný (- 0,111). 

Nejvíce byl modelem vysvětlen vývoj CIBORu, tj. z 63,9 %. Závislá proměnná LTIR byla 

vysvětlena z 24,7 %. Z hodnot DW lze usoudit, že by rezidua proměnných nemusela být 

autokorelovaná. 

 

4.2.3 NORSKO 

Po zahrnutí upravených časových řad dlouhodobé úrokové míry Norska, mezibankovní 

úrokové sazby NIBORu a CPI Norska do modelu VAR a nastavení časového zpoždění 10 

období (měsíců) dostaneme následující rovnice: 

 

��� = 0,223 ������ − 0,153 ����� − 0,082 �����" − 0,116 �����# − 0,072 �����$ −

0,083�����% + 0,051�����& + 0,110�����' − 0,104�����( + 0,082������) + 0,005*-�.��� +

0,005*-�.�� + 0,014*-�.��" − 0,008*-�.��# + 0,006*-�.��$ − 0,010*-�.��% +

0,009*-�.��& − 0,005*-�.��' + 0,009*-�.��( + 0,005*-�.���) − 0,008<�/9.��� +

0,003<�/9.�� + 0,015<�/9.��" − 0,004<�/9.��# + 0,004<�/9.��$ − 0,002<�/9.��% −

0,001<�/9.��& + 0,006<�/9.��' − 0,021<�/9.��( + 0,013<�/9.���) + 0,002. 

 

Na základě výstupu z programu Eviews můžeme vyčíst, že CPI závisí v prvním 

zpoždění sám na sobě (C = 0,223). Tato závislost byla statisticky prokázána na hladině 

významnosti 5 %. Dále je CPI závislý nepřímo úměrně sám na sobě v druhém až šestém 

zpoždění. CPI velmi slabě závisí na dlouhodobé úrokové míře v různých zpožděních. 

Parametry se pohybují od -0,010 do 0,014. Podobné koeficienty vycházejí i v případě 

závislosti CPI na mezibankovních sazbách (od – 0,021 do 0,015). Statistická významnost se u 

těchto parametrů nepotvrdila na 5% hladině významnosti.  

 
*-�. = 0,016������ − 1,207����� − 0,549�����" − 0,853�����# − 2,624�����$ +

1,366�����% + 0,469�����& − 0,347�����' − 1,163�����( + 1,592������) + 0,164*-�.��� −

0,056*-�.�� + 0,097*-�.��" + 0,082*-�.��# + 0,111*-�.��$ − 0,056*-�.��% −

0,109*-�.��& + 0,096*-�.��' − 0,083*-�.��( + 0,311*-�.���) − 0,119<�/9.��� −

0,017<�/9.�� − 0,025<�/9.��" + 0,021<�/9.��# − 0,094<�/9.��$ + 0,199<�/9.��% −

0,006<�/9.��& − 0,125<�/9.��' + 0,224<�/9.��( − 0,161<�/9.���) + 0,000. 
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Dlouhodobá úroková sazba je kladně ovlivněna sama sebou v desátém zpoždění (C = 

0,311). Tento parametr je statisticky významný na hladině významnosti 5 %.  

 
<�/9. = 0,091������ − 0,920����� − 0,309�����" + 0,803�����# − 2,697�����$ −

0,355�����% − 0,461�����& − 0,546�����' + 0,344�����( + 0,477������) + 0,052*-�.��� +

0,106*-�.�� + 0,137*-�.��" + 0,104*-�.��# + 0,031*-�.��$ − 0,094*-�.��% +

0,133*-�.��& − 0,018*-�.��' + 0,117*-�.��( − 0,000*-�.���) + 0,622<�/9.��� −

0,089<�/9.�� + 0,049<�/9.��" + 0,031<�/9.��# + 0,160<�/9.��$ + 0,244<�/9.��% −

0,228<�/9.��& + 0,098<�/9.��' − 0,093<�/9.��( − 0,136<�/9.���) + 0,006. 

 

Sazba NIBOR je ovlivňována významně sama sebou v prvním  (C = 0,622), šestém (C 

= 0,244) a sedmém (C = -0,228) zpoždění. Parametry jsou statisticky významné na 5 % 

hladině významnosti.  

 

Tab 4.3 Hodnoty pro VAR(10) Norska 

  CPI LTIR NIBOR 

R squared 0,224 0,259 0,682 

Adj. R squared 0,014 0,059 0,595 

DW 2,012 1,896 1,969 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Cenový index byl vysvětlen regresí pouze z 1,4 %. Podobně tomu bylo u dlouhodobé 

úrokové sazby. Upravený koeficient determinace vyšel 0,059. Modelem byl vysvětlen z 59,5 

% vývoj NIBORu. Hodnoty nám ukazují, jaké by byly koeficienty determinace v případě, že 

by do modelu byla zahrnuta další proměnná. V tabulce jsou uvedeny i hodnoty DW, ze 

kterých můžeme usoudit, že rezidua proměnných by nemusela vykázat autokorelaci. 

 

4.3 TESTOVÁNÍ NESYSTEMATICKÉ SLOŽKY 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, je potřebné otestovat nesystematickou složku, 

zda nevykazuje autokorelaci, heteroskedasticitu nebo nenormální rozdělení. 

 

4.3.1 TESTOVÁNÍ AUTOKORELACE 

Autokorelace se testuje na základě reziduální autokorelační funkce, Portmonteau testu a 

LM testu. Testuje se nulová hypotéza, která tvrdí, že rezidua nejsou autokorelovaná, oproti 
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alternativní hypotéze tvrdící, že rezidua jsou autokorelovaná. Autokorelace nesystematické 

složky by mohla vést k vychýleným odhadům parametrů modelu. 

 

Na následujících grafech lze vidět autokorelační funkci reziduí modelu VAR(10) pro 

Českou republiku. Lze z nich vyčíst, že 95 % interval nepřesahují rezidua v žádných 

zpožděních. To znamená, že byla potvrzena nulová hypotéza, že rezidua nejsou 

autokorelována.  

 

Obr 4.3 Test autokorelace VAR(10) model ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

U modelů VAR(10) pro Dánsko a Norsko rovněž v reziduální ADF nepřekračují rezidua 

95 % interval spolehlivosti. Pro tyto dva modely jsou autokorelační funkce v Příloze 3.  

V Příloze 3 se nacházejí i další testy určené k odhalování autokorelace. Z jejich výstupů 

je patrné, že rezidua všech tří zkoumaných modelů jsou neautokorelovaná.  
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4.3.2 TESTOVÁNÍ NORMALITY 

Normalita je další důležitou vlastností nesystematické složky. Testovaná nulová 

hypotéza tvrdí, že rezidua mají normální rozdělení a alternativní hypotéza tvrdí opak. 

K otestování normality nesystematické složky byl použit Jacque – Berův test, který je založen 

na současném testování šikmosti a špičatosti reziduí.  

 

4.3.2.1 ČESKÁ REPUBLIKA 

Na základě výstupu z programu Eviews, který je zobrazen níže, musíme konstatovat, že 

rezidua z modelu VAR(10) pro ČR nemají normální rozdělení. Test zamítá nulovou hypotézu 

na 5 % hladině významnosti u dvou ze tří proměnných. Druhá proměnná modelu – 

dlouhodobé úrokové sazby mají dle provedeného Choleskyho testu normální rozdělení 

reziduí. U modelu jako celku vyšlo, že nemá normální rozdělení reziduí.  

 
 

Obr 4.4 Test normality reziduí pro VAR(10) model ČR 

VAR Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  
     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  163.1507 2  0.0000  

2  5.326216 2  0.0697  

3  40.18721 2  0.0000  
     
     Joint  208.6641 6  0.0000  
     
     
Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

4.3.2.2 DÁNSKO 

Cholesky test byl proveden i u modelu VAR(10) pro Dánsko. V testu vyšlo, že dvě ze 

tří proměnných nemají normální rozdělení reziduí. Pouze dánská dlouhodobá úroková sazba 

má normální rozdělení nesystematické složky. U modelu jako celku vyšlo, že rezidua nemají 

normální rozdělení.  

 

Obr 4.5 Test normality reziduí pro VAR(10) model Dánska 

VAR Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  
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Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  47.65800 2  0.0000  

2  7.763911 2  0.0206  

3  1.085730 2  0.5811  
     
     Joint  56.50764 6  0.0000  
     
     
Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

4.3.2.3 NORSKO 

Nakonec byl test normality reziduí proveden na modelu VAR(10) pro Norsko. V něm 

bylo zjištěno, že jedna ze tří proměnných má normální rozdělení reziduí. Touto proměnnou je 

norská dlouhodobá úroková sazba. Stejně jako u předchozích modelů vyšlo i u modelu VAR 

pro Norsko, že rezidua nemají normální rozdělení.  

 

Obr 4.6 Test normality reziduí pro model VAR(10) Norska 

VAR Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  
     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  249.6128 2  0.0000  

2  2.856235 2  0.2398  

3  77.48378 2  0.0000  
     
     Joint  329.9529 6  0.0000  
     
     
Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

 

4.3.3 TESTOVÁNÍ HETEROSKEDASTICITY 

V případě testování heteroskedasticity se konstruuje umělá regrese, při níž je 

vysvětlovanou proměnnou kvadrát reziduí. Testuje se hypotéza, že rezidua mají různý rozptyl, 

to znamená, že jsou heteroskedastická.  
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4.3.3.1 ČESKÁ REPUBLIKA 

Na základě výsledku testu zamítáme u modelu VAR(10) ČR nulovou hypotézu na 

hladině významnosti 5 %. Rezidua mají konstantní rozptyl, tzn., jsou homoskedastická. 

Výsledek testu je zobrazen níže. 

 
Obr 4.7 Test heteroskedasticity pro VAR(10) model ČR 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 
      
      

   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       377.0750 360  0.2574    
      
      Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

 

4.3.3.2 DÁNSKO 

U modelu VAR(10) Dánsko byl také proveden test heteroskedasticity. Jak můžeme 

vidět z výstupu níže na Obr 4.8, byla potvzena nulová hypotéza. Rezidua mají různý rozptyl.  

  

Obr 4.8 Test heteroskedasticity pro VAR(10) model Dánska 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 
      
      

   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       405.5555 360  0.0489    
      
      
Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

4.3.3.3 NORSKO 

Nakonec byl otestován model VAR(10) pro Norsko. Na základě testu zamítán nulovou 

hypotézu, že rezidua mají různý rozptyl a přijímám alternativní hypotézu, tzn., že rezidua mají 

konstantní rozptyl. 

 
Obr 4.9 Test heteroskedasticity pro VAR(10) model Norska 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 
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   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       320.0627 360  0.9360    
      
      
Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

Na základě provedených diagnostických testů bylo zjištěno, že modely VAR se 

zpožděním 10 období aplikovaný u třech zemí nevedl k odfiltrování systematické složky 

modelu tak, aby zůstala jen její nesystematická část, jenž by měla vlastnosti bílého šumu. 

Rezidua u všech tří modelů nemají normální rozdělení. A v případě modelu Dánska bylo 

zjištěno, že rezidua nemají konstantní rozptyl v čase.  

 

4.4 OPTIMALIZACE MODELU VAR    

Volba nejoptimálnějšího řádu modelu VAR je velmi důležitá pro stanovení přesných 

parametrů u proměnných v modelu. K určení vhodnosti řádu VAR poslouží také index 

determinace R2 nebo výsledky diagnostické kontroly.  

 

4.4.1 ČESKÁ REPUBLIKA 

Na základě kritérií uvedených v teoretické části se jako optimální pro VAR ČR jeví 

model se zpožděním jedna, dva nebo osm. Výstup testu se nachází v příloze č. 4. Vytvořila 

jsem na základě toho modely VAR(1), VAR(2) a VAR(8). Nedošlo však ke zlepšení 

výsledků. Koeficienty determinace modelů byly nižší než u původního modelu VAR(10). 

Rezidua byla i v těchto modelech nenormálně rozdělena. Navíc byla u modelů VAR(1) a 

VAR(2) potvrzena heteroskedasticita.  

 

4.4.2 DÁNSKO 

Na základě kritérií určující optimální zpoždění modelu VAR pro Dánsko jsem vytvořila 

VAR model řádu 3 a 6. Výstup testu se nachází v příloze č. 4. Koeficienty determinace u nově 

vzniklých modelů vyšly menší než u původního VAR modelu řádu 10. Rezidua byla taktéž 

nenormálně rozdělena a u modelu VAR(3) byla potvzena heteroskedasticita.    
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4.4.3 NORSKO 

Na základě kritérií se jako optimální pro VAR Norska jeví model se zpožděním jedna. 

Výstup testu na stanovení optimálního řádu modelu je v Příloze 4. U modelu VAR(1) byla 

prokázána testem normality, že rezidua mají normální rozdělení na 5 % hladině významnosti. 

Rezidua ovšem nemají konstantní rozptyl dle Whiteova testu.  

 

4.5 GRANGEROVA KAUZALITA 

Grangerova kauzalita vychází ze základní myšlenky, že proměnná Z ovlivňuje 

proměnnou Y pouze tehdy, pokud se přidáním zpožděných hodnot proměnné Z výrazně zlepší 

předpověď proměnné Y. 

 

Z úrokového transmisního mechanismu víme, že výše mezibankovní sazby má 

ovlivňovat výši dlouhodobé úrokové míry a ta má mít vliv na inflaci. Proto zkoumáme v prvé 

řadě tyto vlivy, ale zajímá nás i opačná kauzalita.  

 

4.5.1 ČESKÁ REPUBLIKA 

V programu Eviews byl proveden Grangerův test na ověření kauzality pro VAR(10) 

ČR. Z výstupu, který je zobrazen níže, bylo zjištěno, že na cenovou hladinu nemá vliv výše 

dlouhodobých úrokových sazeb ani výše mezibankovní sazby. Nebyl prokázán ani opačný 

vliv CPI nebo mezibankovní sazby na dlouhodobou úrokovou sazbu. Z testu vyplynulo, že 

cenová hladina ovlivňuje sazbu na mezibankovním trhu PRIBOR. 

 

Obr 4.10 Test Grangerovy kauzality pro VAR(10) ČR 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
    
        

Dependent variable: L_CPI_CZ_SA_DIFF 
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    L_LTIR_CZ_SA

_DIFF  8.339847 10  0.5957 
L_PRIBOR_SA

_DIFF  15.57552 10  0.1124 
    
    All  24.50040 20  0.2212 
    
        

Dependent variable: L_LTIR_CZ_SA_DIFF 
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
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    L_CPI_CZ_SA_

DIFF  16.99079 10  0.0746 
L_PRIBOR_SA

_DIFF  5.855294 10  0.8273 
    
    All  20.95121 20  0.4000 
    
        

Dependent variable: L_PRIBOR_SA_DIFF 
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    L_CPI_CZ_SA_

DIFF  21.57055 10  0.0174 
L_LTIR_CZ_SA

_DIFF  11.81192 10  0.2978 
    
    All  32.66914 20  0.0367 
    
    

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

Grangerova kauzalita byla otestována i pro VAR(1) model ČR, ve kterém se potvdila 

kromě závislosti mezibankovní sazby na CPI i závislost dlouhodobé úrokové sazby na CPI na 

5 % hladině významnosti. Výstup z testu Grangerovy kauzality pro VAR(1) model je 

v Příloze 5. 

 

4.5.2 DÁNSKO 

Z Grangerova testu pro model VAR(10) Dánska vyplynulo, že mezibankovní sazba je 

ovlivňována dlouhodobou úrokovou sazbou, a zároveň, že dlouhodobá úroková sazba je 

ovlivňována mezibankovní úrokovou sazbou na 5 % hladině významnosti. Vliv úrokových 

sazeb na výši inflace prokázán nebyl.  

Testem Grangerovy kauzality byl otestován i model VAR(3) Dánska. Potvrdila se opět 

závislost dlouhodobé úrokové sazby na mezibankovní sazbě a obráceně. Výstupy obou testů 

se nachází v Příloze 5 

 

4.5.3 NORSKO 

Nakonec byl proveden i test Grangerovy kauzality pro model VAR(10) Norska, ve 

kterém nebyla prokázána žádná závislost proměnných na 5 % hladině významnosti. Otestován 

byl také model VAR(5) Norska. Z testu vyplynulo, že norský index spotřebitelských cen 

ovlivňuje mezibankovní úrokovou sazbu.  
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4.6 ANALÝZA IMPULS – REAKCE 

V analýze Impuls-Reakce se zabýváme otázkou, jakou reakci vyvolá v jedné časové 

řadě impuls v jiné časové řadě ve vícerozměrném systému. Cílem analýzy je zjistit délku a 

intenzitu reakce jednotlivých časových řad na šok v každé z nich. 

 

4.6.1 ČESKÁ REPUBLIKA 

Na Obr 4.11 je zobrazen výstup z analýzy Impuls-Reakce pro model VAR(10) ČR. Tyto 

grafy znázorňují hodnoty odezvy CPI na šok způsobený úrokovými sazbami, tj. dlouhodobou 

úrokovou sazbou a mezibankovní sazbou, po délku 70 období. Můžeme vidět výrazné reakce 

cenové hladiny na změnu dlouhodobé úrokové sazby i na změnu mezibankovní sazby. 

Cenová hladina výrazněji reaguje na změnu PRIBORU než na změnu dlouhodobé úrokové 

míry. Šok na změnu obou sazeb pomíjí zcela po 55 obdobích.  

 

Obr 4.11 Reakce CPI na změnu PRIBORu a LTIR 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

Na obr 4.12 je zobrazena reakce české dlouhodobé úrokové sazby na PRIBOR. Šok 

slábne po 25 měsících, a zcela vymizí na konci námi sledovaného období.  
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Obr 4.12 Reakce české LTIR na PRIBOR 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

 

4.6.2 DÁNSKO 

Na Obr 4.13 je vidět výstup z analýzy Impuls-Reakce pro model VAR(10) Dánsko. 

Graf znázorňuje hodnoty odezvy dánské cenové hladiny na šok způsobený CIBORem, po 

délku 70 období. Reakce cenové hladiny na změny sazby jsou mírnější než u předchozího 

modelu. Ovšem reakce na šok jsou delší, než trvá sledované období.  

 

Obr 4.13 Reakce CPI na změnu CIBORu  

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

Na obr 4.14 je vidět reakce CPI na změnu dánskédlouhodobé úrokové sazby. Reakce je 

podobná jako v případě CIBORu. 
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Obr 4.14 Reakce CPI na změnu dánské LTIR 

  

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

Na Obr 4.15 velmi výraznou reakci dánské dlouhodobé úrokové sazby na změnu 

CIBORu. Šok z jeho změny slábne po 35 měsících a zcela nevymizí do konce sledovaného 

období. 

 

Obr 4.15 Reakce dánské LTIR na CIBOR 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

4.6.3 NORSKO 

Na Obr 4.16 je vidět výstup z analýzy Impuls-Reakce pro model VAR(10) Norsko. Tyto 

grafy znázorňují hodnoty odezvy norské cenové hladiny na šok způsobený norskými 

úrokovými sazbami, tj. dlouhodobou úrokovou sazbou a NIBORem, po délku 70 období. Na 

grafech můžeme vidět výraznou reakci cenové hladiny na růst dlouhodobých úrokových sazeb 

a menší na pokles těchto sazeb. Šok slábne po 30 měsících a po 55 měsících je utlumen. 

Cenová hladina reaguje na růst i pokles CIBORu zhruba stejně silně. I šok trvá po stejnou 

dobu.   
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Obr 4.16 Reakce CPI na změnu NIBORu a LTIR 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 

Obr 4.17 znázorňuje reakci norské dlouhodobé úrokové sazby na NIBOR. Reakce je 

výraznější na pokles mezibankovní sazby než na její růst. Odezva slábne po 25 měsících a je 

zcela utlumena po 45 obdobích.  

 

Obr 4.17 Reakce norské LTIR na NIBOR 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na empirické ověření účinnosti úrokových 

transmisních mechanismů ve třech zemích – České republice, Dánsku a Norsku. Analýza 

vzájemných vztahů mezi vývojem úrokových sazeb a vývojem inflace byla provedena na 

časových řadách mezibankovních úrokových sazeb, dlouhodobých úrokových sazeb a indexu 

spotřebitelských cen zvolených zemí za sledované období od dubna 2000 do prosince 2012. 

Příslušná data byla získána z databází centrálních bank a OECD. K analýze vztahů úrokových 

sazeb a inflace byl použit vektorový autoregresní model. Analýza byla provedena 

prostřednictvím ekonometrického programu Eviews. 

Stacionární časové řady byly zahrnuty do VAR modelů se zpožděním 10 období 

(měsíců).  

V případě modelu VAR pro Českou republiku se nepotvrdila statisticky závislost 

cenové hladiny na výši dlouhodobé úrokové sazby ani sazby mezibankovního trhu. Také 

nebyl potvrzen vliv PRIBORu na dlouhodobou úrokovou sazbu. Testem Grangerovy 

kauzality bylo zjištěno, že naopak CPI ovlivňuje výši PRIBORu.  

Z výstupu modelu VAR pro Dánsko vyplynulo, že CPI není ovlivňována úrokovými 

sazbami. Byla však statisticky potvrzena významná závislost dánské dlouhodobé úrokové 

sazby na CIBORu a sazby CIBOR na dlouhodobé úrokové sazbě. To také potvrdil test 

Grangerovy kauzality. 

U modelu VAR Norska nebyla potvrzena závislost zkoumaných úrokových sazeb na 

CPI. Rovněž nebyl potvrzen vliv sazby mezibankovního trhu na dlouhodobou úrokovou 

sazbu. Test Grangerovy kauzality potvrdil, že není žádná statisticky významná závislost mezi 

zvolenými proměnnými.  

Analýzou Impuls-Reakce jsme především zjišťovali, jak reagují indexy spotřebitelských 

cen na změny úrokových sazeb. Sledovaným obdobím bylo 70 měsíců. Z grafů vyplývá 

podobně silná reakce cenové hladiny na impuls způsobený sazbami mezibankovního trhu u 

České republiky a Norska, trvající i po stejnou dobu. K útlumu reakce dochází u obou zemí 

po 50 měsících. U Dánska jsme mohli vidět velmi mírnou reakci CPI na sazbu CIBOR, která 

ale trvá po výrazně delší časové období. K útlumu dochází až po 70 měsících. Velmi podobný 

průběh mají také reakce CPI na šoky způsobené dlouhodobými úrokovými sazbami ve 

vybraných zemích. 
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Závěrem můžeme konstatovat, že účinnost úrokového transmisního mechanismu nebyla 

ani v jedné zkoumané zemi potvrzena. Přímý vliv změn úrokových sazeb mezibankovního 

trhu a dlouhodobých úrokových sazeb na konečné cíle centrálních bank je téměř nulový. To 

ovšem neznamená, že změny těchto úrokových sazeb nemohou ovlivňovat míru inflace 

zprostředkovaně přes kanál finančních aktiv, kurzový nebo například úvěrový.  
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