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Úvod 

Na summitu Evropské unie (EU) v Kodani v prosinci 2002 bylo 

rozhodnuto, že 1. květen 2004 se stane dnem doposud největšího rozšíření EU 

v její historii. Deset zemí v tento den skutečně do EU vstoupilo a zároveň se 

stalo členy Hospodářské a měnové unie (HMU), avšak se statutem „Member 

State with Derogation“. V praxi to znamená, že nové členské státy (NMS) 

nemohou okamžitě po vstupu přijmout euro a podílet se na společné měnové 

politice eurozóny. Přijetí eura je totiž podmíněno splněním několika 

konvergenčních kritérií, která by měla zaručit, že stav hlavních ukazatelů 

národní ekonomiky NČS je v souladu s ekonomikami zemí eurozóny. 

Jedním z konvergenčních kritérií je také kritérium stability devizového 

kurzu (KSDK), které je neoddělitelně spojeno s minimálně dvouletým 

členstvím v Evropském mechanismu devizových kurzů Exchange Rate 

Mechanism II (ERM II). Kromě povinné účasti měny v ERM II musí devizový 

kurz národní měny vůči euru vykazovat jasné známky stability. Ta se sleduje 

zejména pomocí odchylek od centrální parity, která musí být pro každou měnu 

vstupující do ERM II stanovena hned na počátku. 

Pro mnoho NČS může plnění KSDK představovat jisté nebezpečí, 

jelikož doposud aplikují režim plovoucího devizového kurzu s určitým 

stupněm řízení a více či méně častými intervencemi. Změna režimu 

devizového kurzu směrem ke kvazi-fixnímu uspořádání v podobě ERM II by 

tak mohla v ekonomice vyvolat napětí. Centrální banky NČS by se navíc 

ocitly v problematické situaci, jelikož kromě standardního hlavního cíle nízké 

a stabilní inflace by se druhým klíčovým cílem měnové politiky stal stabilní 

devizový kurz udržovaný poblíž centrální parity.1 Ze všech NČS je tato 

problematika nejzávaznější v zemích Visegrádské skupiny – České republice, 

Maďarsku, Polsku a Slovensku. Je proto zřejmé, že právě na tyto země, vývoj 

                                                 
1 Blíže se kompatibilitě obou cílů v procesu evropské měnové integrace věnují Stavárek (2006d) nebo 

Eijffinger (2005). Zajímavým sborníkem prací na toto téma je Detken et al. (2005). 
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devizových kurzů jejich měn a otázku plnění KSDK se zaměřuje předkládaná 

habilitační práce. 

Klíčem pro splnění KSDK je optimální volba centrální parity v rámci 

mechanismu ERM II. Jelikož centrální parita nebude pouze významným 

faktorem ovlivňujícím splnitelnost KSDK, ale s velkou pravděpodobností 

rovněž poslouží jako základ pro stanovení neodvolatelného přepočítacího 

poměru národních měn NČS vůči euru, bude její dopad na ekonomiku NČS 

nezanedbatelný. Z fundamentálního hlediska by tedy centrální parita měla být 

konzistentní s dlouhodobou rovnováhou ekonomiky a garantovat udržitelný 

ekonomický růst. Uvedené podmínky může splnit pouze centrální parita 

stanovena na úrovni rovnovážného devizového kurzu. Na druhé straně se 

ovšem centrální parita v době vstupu do ERM II nemůže z mnoha důvodů 

výrazně lišit od aktuálně platného tržního devizového kurzu. Ke stěžejním 

důvodům patří hlavně ekonomický šok způsobený skokovou změnou 

devizového kurzu nebo nebezpečí spekulativního útoku. 

Z uvedených charakteristik centrální parity lze odvodit i hlavní rysy 

období, kdy by ke stanovení centrální parity a tím i vstupu do ERM II mělo 

dojít. Z hlediska ekonomických fundamentů by se tak mělo stát v době, kdy se 

bude aktuální tržní devizový kurz nacházet na úrovni nebo poblíž úrovně 

rovnovážného devizového kurzu. Z technického hlediska by zase tržní 

devizový kurz měl v době stanovení centrální parity vykazovat co 

nejstabilnější vývoj. Zatímco otázku rovnovážného devizového kurzu 

přenechává habilitační práce dalšímu výzkumu2, problematika vývoje tržních 

devizových kurzů je v práci pomocí různých metod a nástrojů analyzována 

velmi podrobně a komplexně. 

                                                 
2 Obsáhlý přehled přístupů k odhadu rovnovážného devizového kurzu včetně přehledu závěrů 

empirických studií poskytuje Horváth a Komárek (2006). K zásadním empirickým studiím z poslední 

doby lze zařadit Kim a Korhonen (2005), Babetskii a Égert (2005) nebo Crespo-Cuaresma et al. 

(2005b). 
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Cíl habilitační práce je dvojí. Za prvé, empiricky analyzovat vývoj 

nominálních bilaterálních devizových kurzů národních měn vůči euru v České 

republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku (země EU4). Za druhé, na základě 

získaných výsledků a v kontextu platného kurzového uspořádání zhodnotit 

současné podmínky pro zahájení plnění či splnění kritéria stability devizového 

kurzu. Aby bylo možno zejména druhý cíl splnit důsledně, je vhodné 

definovat si i dílčí cíle v podobě desíti zásadních otázek, na něž by habilitační 

práce měla poskytnout odpověď: 

 

1. Jaký přístup Evropské komise a Evropské centrální banky lze 

očekávat při hodnocení KSDK? 

2. Jsou aktuální režimy devizového kurzu v EU4 kompatibilní s ERM II 

nebo bude vstup do mechanismu představovat výraznou změnu 

uspořádání? 

3. Jaký je aktuální vývojový trend měn EU4 vůči euru a mohlo by jeho 

pokračování případně ohrozit splnění KSDK? 

4. Existují ve vývoji měn EU4 určité podobnosti a sblížil se jejich 

kurzový vývoj s postupujícím procesem evropské integrace? 

5. Jsou mezi měnami EU4 patrné kauzální vazby promítající se do 

vývoje devizových kurzů? 

6. Jaká je výše a vývoj volatility devizových kurzů měn EU4? Lze 

získané hodnoty a odhadnutý vývoj považovat v kontextu KSDK za 

nadměrné a znepokojující? 

7. Můžeme ve volatilitě devizových kurzů měn EU4 pozorovat 

asymetrické efekty a jaké praktické implikace pro reálnou účast měn 

v ERM II lze z výsledků odvodit? 

8. Jaká je výše a vývoj tlaku na devizovém trhu v EU4 a může přechod 

od režimu plovoucího devizového kurzu ke kvazi-fixnímu ERM II 

přispět k nárůstu tlaku na devizovém trhu? 
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9. Bylo rozhodnutí o vstupu SKK do ERM II učiněno z pohledu 

zkoumaných indikátorů ve vhodnou dobu? 

10. Je současná konstrukce KSDK adekvátní nebo by bylo vhodné 

přistoupit k určité modifikaci? 

 

Za účelem splnění cílů a zodpovězení otázek do čtyř tématických 

kapitol. V první kapitole je důraz položen na konvergenční kritéria. Nejprve 

jsou všechna kritéria podrobně popsána a okomentována. Následně je 

pozornost věnována KSDK a všem jeho základním aspektům. V další části 

první kapitoly jsou srovnány národní plány konvergenčních kritérií a 

provedena analýza dosavadního přístupu Evropské komise a Evropské 

centrální banky (ECB) splnění KSDK. 

Druhá kapitola habilitační práce je zaměřena především na analýzu 

vývoje devizových kurzů národních měn zemí EU4 vůči euru. Vývoj 

devizových kurzů je, kromě ostatních faktorů, významně ovlivňován aktuálně 

uplatňovaným devizovým režimem. Proto i první část druhé kapitoly přináší 

přehled změn v kurzovém uspořádání v EU4 a základní popis používaných 

režimů devizového kurzu. V druhé části kapitoly jsou analyzovány hlavní 

vývojové trendy devizových kurzů v letech 1996-2006. Následně je proveden 

výzkum lineárních vztahů a podobností mezi devizovými kurzy metodou 

korelační analýzy a výzkum vzájemných kauzálních vazeb pomocí 

kointegrační analýzy, modelů korekce chyby a Grangerových testů kauzality. 

Třetí kapitola habilitační práce je zaměřena na dvě klíčové vlastnosti 

devizových kurzů, a to na jejich výnosnost a volatilitu. S ohledem na 

konstrukci ERM II a přístup k hodnocení splnění KSDK význam obou aspektů 

ještě stoupá. V první části třetí kapitoly je provedena analýza výnosnosti 

jednotlivých měn EU4 pomocí výpočtu výnosových měr za různě dlouhá 

období. Volatilita je v druhé části třetí kapitoly měřena několika alternativními 

metodami. Nejprve je použita směrodatná odchylka anualizovaných denních 

výnosů za různě dlouhá klouzavá období. Dále je volatilita zkoumána aplikací 
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autoregresních modelů podmíněné heteroskedasticity ve formě GARCH a 

TARCH. Pozornost je zde věnována asymetrii ve volatilitě i efektu cílových 

zón na volatilitu devizových kurzů. Posledním použitým nástrojem pro 

analýzu volatility je simulace působení měn EU4 v ERM II. 

Poslední kapitola habilitační práce je zaměřena ekonomickou 

proměnnou, jejíž výzkum byl doposud v podmínkách NČS a EU4 velmi 

ojedinělý. Jedná se o tlak na devizovém trhu. Pomocí dvoufázové regresní 

analýzy nejmenších čtverců je nejprve odhadnut strukturální model malé 

otevřené ekonomiky v monetaristickém pojetí. Získané parametry jsou 

následně využity při kalkulaci tlaku na devizovém trhu vypovídající o stupni 

jeho nerovnováhy a nutné změně devizového kurzu.  
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1. Konvergenční kritéria 

Rozšířením Evropské unie (EU) o 10 nových členských států (NČS) se 

výrazně změnil poměr mezi zeměmi, které participují na společné měnové 

politice v rámci Evropské hospodářské a měnové unie (HMU) a zeměmi, které 

se doposud k euru a společné měnové politice nepřipojily. Poměr 12:3, který 

platil před 1. květnem 2004 byl nahrazen poměrem 12:13 a rozdíl mezi EU  

a HMU se tak více zviditelnil. Z formálního hlediska se však všechny NČS 

staly členy HMU již dnem vstupu do EU. Byl jim nicméně přidělen statut 

člena s dočasnou výjimkou na zavedení jednotné měny. 

Podle Smlouvy o založení Evropského společenství (Římská smlouva, 

dále Smlouva), která byla několikrát upravena, a to zejména Smlouvou  

o Evropské unii (Maastrichtská smlouva), jsou všechny země povinny zavést 

jednotnou měnu.3 Tento závazek také NČS vstupem do EU akceptovaly  

a přislíbily splnit jej v nejkratší možné době. Vstup jakékoliv členské země do 

eurozóny4 je definován článkem 122 Smlouvy. Jeho relevantní ustanovení 

říká, že rozhodnutí o tom, zda dojde ke zrušení  výjimky na zavedení jednotné 

měny,  je přijato Radou EU ve složení ministrů financí (ECOFIN), a to na 

návrh Evropské komise  po konzultaci s Evropským parlamentem a po 

projednání v Evropské radě (politická dimenze). Rozhodnutí Rady EU vychází 

ze závěrů konvergenčních zpráv vypracovaných nezávisle na sobě Evropskou 

komisí a Evropskou centrální bankou (ECB), v rámci kterých je hodnocen 

jednak stupeň ekonomické konvergence (plnění konvergenčních kritérií, 

podrobněji v kapitole 1.1) a dále míra slučitelnosti národní legislativy  

s legislativou EU. Po  rozhodnutí o zrušení výjimky na zavedení eura Rada EU 

rozhodne  o přesném datu vstupu země  do eurozóny (datum, kdy zrušení 
                                                 
3 NČS nedisponují stejným právem jako Spojené království a Dánsko, které mohou přijetí společné 

měny jednostranně odmítnout. 
4 Za eurozónu považujeme oblast zahrnující členské státy EU, které v souladu se Smlouvou zavedly 

euro jako svou jednotnou měnu ve kterých se provádí jednotná měnová politika, za kterou odpovídá 

Rada guvernérů Evropské centrální banky. 
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výjimky vstoupí v účinnost) a určí přepočítací koeficient (kurz národní měny 

vůči euru, kterým po zavedení eura budou přepočítávány veškeré peněžní 

částky). 

 

1.1 Charakteristika konvergenčních kritérií 

Hlavním cílem použití konvergenční kritérií je snaha docílit vysokého 

stupně udržitelné hospodářské konvergence země vstupující do eurozóny a tím 

i maximální míry homogenity ekonomického vývoje ve všech členských 

zemích. Jejich znění je uvedeno v článku 121 Smlouvy a dále podrobněji 

upraveno v Protokolu o kritériích konvergence (Protokol) připojeném ke 

Smlouvě. Svým zaměřením se kritéria dotýkají čtyř klíčových aspektů 

hospodářského vývoje: cenové hladiny, fiskální oblasti, devizových kurzů  

a dlouhodobých úrokových sazeb. V dalším textu jsou uvedeny podstatné 

náležitosti všech konvergenčních kritérií včetně principů jejich uplatňování 

tak, jak byly publikovány v doposud poslední Konvergenční zprávě ECB 

vydané v květnu 2006 (ECB, 2006). 

 

1.1.1 Kritérium cenové stability 

• Článek 121 odst. 1 první odrážka Smlouvy vyžaduje „dosažení 

vysokého stupně cenové stability patrného z míry inflace, která se 

blíží míře inflace nejvýše tří členských států, jež dosáhly v oblasti 

cenové stability nejlepších výsledků“.  

• Článek 1 Protokolu, na který se odkazuje v článku 121 odst. 1 

Smlouvy stanoví, že „Kritérium cenové stability, jak je uvedeno  

v čl. 121 odst. 1 první odrážce, znamená, že členský stát vykazuje 

dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace 

měřenou v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením, jež 

nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše 
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tří členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly 

nejlepších výsledků. Inflace se měří pomocí indexu spotřebitelských 

cen na srovnatelném základě s přihlédnutím k rozdílnému vymezení 

pojmů v jednotlivých členských státech“. 

 

Z hlediska uplatňování ustanovení obsažených ve smlouvě se 

„pr ůměrná míra inflace měřená v průběhu jednoho roku před provedeným 

šetřením“ vypočítává pomocí přírůstku aktuálního průměru harmonizovaného 

indexu spotřebitelských cen (HICP) za posledních 12 měsíců ve srovnání  

s předchozím průměrem za 12 měsíců. Dále pak vymezení „nejvýše tří 

členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších výsledků“ , 

které je použito v definici referenční hodnoty, se při vyhodnocování uplatňuje 

jako prostý aritmetický průměr míry inflace ve třech zemích EU, které dosáhly 

nejnižší míry inflace, za předpokladu, že tato míra inflace je v souladu  

s požadavky cenové stability. 

 

1.1.2 Kritérium fiskální stability 

• Článek 121 odst. 1 druhá odrážka Smlouvy vyžaduje „dlouhodobě 

udržitelný stav veřejných financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů 

nevykazujících nadměrný schodek ve smyslu čl. 104 odst. 6“. 

• Článek 2 Protokolu, na který se odkazuje v článku 121 odst. 1 

Smlouvy stanoví, že toto kritérium znamená, „že v době šetření se 

na členský stát nevztahuje rozhodnutí Rady podle čl. 104 odst. 6 této 

smlouvy o existenci nadměrného schodku“. 

 

Článek 104 upravuje postup při nadměrném schodku. Podle článku 104 

odst. 2 a 3 vypracuje Evropská komise zprávu, pokud členský stát EU 

nesplňuje požadavky dodržování rozpočtové kázně, a to zejména pokud: 
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• poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí  

k hrubému domácímu produktu překročí referenční hodnotu 

(stanovenou v protokolu o postupu při nadměrném schodku jako  

3 % HDP), ledaže by: 

o buď poměr podstatně a nepřetržitě klesal a dosáhl úrovně, 

která se blíží doporučované hodnotě, 

o nebo by překročení doporučované hodnoty bylo pouze 

výjimečné a dočasné a poměr zůstával blízko  

k doporučované hodnotě, 

• poměr veřejného zadlužení k hrubému domácímu produktu 

překročí doporučovanou hodnotu (stanovenou v protokolu  

o postupu při nadměrném schodku jako 60 % HDP), ledaže se 

poměr dostatečně snižuje a blíží se uspokojivým tempem  

k doporučované hodnotě. 

 

Zpráva Evropské komise by také měla přihlédnout k tomu, zda schodek 

veřejných financí převyšuje veřejné investiční výdaje, a vyhodnotit i další 

relevantní ukazatele, včetně střednědobé hospodářské a rozpočtové situace  

v členském státu. Komise může také vypracovat zprávu, je-li i přes plnění 

kritérií toho názoru, že v některém členském státě existuje riziko nadměrného 

schodku. Zprávu Komise zhodnotí ve svém stanovisku Hospodářský  

a finanční výbor. V souladu s článkem 104 odst. 6 nakonec Rada na 

doporučení Komise a po zvážení všech připomínek, které dotyčný členský stát 

případně učiní, kvalifikovanou většinou a po celkovém zhodnocení rozhodne, 

zda v tomto členském státě existuje nadměrný schodek. 

 

1.1.3 Kritérium stability devizových kurz ů 

• Článek 121 odst. 1 třetí odrážka Smlouvy vyžaduje „dodržování 

normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem 
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směnných kurzů Evropského měnového systému po dobu alespoň 

dvou let, aniž by došlo k devalvaci vůči měně jiného členského 

státu“. 

• Článek 3 Protokolu, na který se odkazuje v článku 121 odst. 1 

Smlouvy stanoví, že „kritérium účasti v mechanismu směnných 

kurzů Evropského měnového systému, jak je uvedeno v čl. 121 odst. 

1 třetí odrážce této smlouvy, znamená, že členský stát alespoň po 

dobu posledních dvou let před šetřením dodržoval fluktuační rozpětí 

stanovené mechanismem směnných kurzů Evropského měnového 

systému, aniž by byl směnný kurz vystaven silným tlakům. Zejména 

pak nesměl členský stát v tomto období z vlastního podnětu 

devalvovat dvoustranný střední kurz své měny vůči měně kteréhokoli 

jiného členského státu“. 

 

Pokud jde o stabilitu devizového kurzu, ECB zjišťuje, zda byl daný stát 

členem mechanismu směnných kurzů ERM II (který od ledna 1999 nahradil 

mechanismus ERM) po dobu alespoň dvou let před hodnocením konvergence, 

a zda během této doby nebyl kurz vystaven silným tlakům, zejména zda 

nedošlo k devalvaci vůči euru. V případě kratší účasti v mechanismu 

směnných kurzů se stejně jako ve dřívějších zprávách popisuje vývoj 

devizových kurzů během dvouletého referenčního období. 

Hodnocení stability devizového kurzu vůči euru se zaměřuje na to, zda 

se devizový kurz pohyboval blízko centrální paritě v ERM II, zároveň však 

bere v úvahu faktory, které mohly vést k jeho apreciaci. To odpovídá přístupu 

použitému v minulosti. V tomto ohledu není šíře fluktuačního pásma v rámci 

ERM II jednoznačným ukazatelem pro hodnocení kritéria stability kurzu.  

K posouzení, zda kurz nebyl vystaven „silným tlakům“, se obecně 

používá (i) posouzení stupně odchylky devizových kurzů od středního kurzu  

v ERM II vůči euru, (ii) ukazatele jako jsou kurzová volatilita vůči euru a její 
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trend a také diferenciály krátkodobých úrokových sazeb vůči euru a jejich 

vývoj a (iii) posuzování úlohy, jakou hrály devizové intervence. 

 

1.1.4 Kritérium stability úrokových sazeb 

• Článek 121 odst. 1 čtvrtá odrážka Smlouvy vyžaduje „stálost 

konvergence dosažené členským státem a jeho účasti v mechanismu 

směnných kurzů Evropského měnového systému, která se odráží  

v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb“. 

• Článek 4 Protokolu, na který se odkazuje v článku 121 odst. 1 

Smlouvy stanoví, že „Kritérium konvergence úrokových sazeb, jak 

je uvedeno v čl. 121 odst. 1 čtvrté odrážce této smlouvy, znamená, 

že v průběhu jednoho roku před šetřením průměrná dlouhodobá 

nominální úroková sazba členského státu nepřekračovala o více než 

2 procentní body úrokovou sazbu nejvýše tří členských států, které 

dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků. Úrokové 

sazby se zjišťují na základě dlouhodobých státních dluhopisů nebo 

srovnatelných cenných papírů, s přihlédnutím k rozdílnému 

vymezení pojmů v jednotlivých členských státech.“ 

 

Při uplatňování ustanovení Smlouvy se při zkoumání „pr ůměrné 

dlouhodobé nominální úrokové sazby“ za období „jednoho roku před 

šetřením“ tato dlouhodobá úroková sazba vypočítává jako aritmetický průměr 

za posledních 12 měsíců, za které jsou k dispozici údaje o HICP. Dále se 

„úroková sazba nejvýše tří členských států, které dosáhly v oblasti cenové 

stability nejlepších výsledků“  , pomocí které je definována referenční hodnota, 

určuje jako prostý aritmetický průměr dlouhodobých úrokových sazeb ve třech 

zemích EU, které dosáhly nejnižší míry inflace. Úrokové sazby se měří na 

základě harmonizovaných dlouhodobých úrokových sazeb, které byly 

sestaveny pro vyhodnocování konvergence. 
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1.2 Hlavní aspekty kritéria stability devizových kurzů 

Jelikož se tato práce svým zaměřením dotýká zejména kritéria stability 

devizových kurzů (KSDK), bude mu v této kapitole věnována větší pozornost. 

Podrobněji budou analyzovány především dva klíčové aspekty kritéria: 

mechanismus ERM II a šířka fluktuačního pásma. Diskutovány budou rovněž 

dosavadní zkušenosti s vyhodnocováním KSDK. 

 

1.2.1 Mechanismus devizových kurzů ERM II 

Mechanismus devizových kurzů ERM II (Exchange Rate Mechanism 

II ) lze definovat jako mechanismus fixování zúčastněných měn na euro  

v rámci fluktuačního pásma. Měna účastnící se ERM II má stanovenu 

centrální paritu (středový kurz) oproti euru a šíři fluktuačního pásma pro 

pohyb devizového kurzu. Právní základ ERM II vychází z rezoluce Evropské 

rady přijaté 16. června 1997 v Amsterdamu, kterou byl ERM II definován jako 

kurzový mechanismus pro třetí etapu vzniku HMU od 1. ledna 1999. Hlavním 

proklamovaným cílem ERM II je napomoci zemím účastnícím se ERM II 

orientovat svou hospodářskou politiku na maximální konvergenci se zeměmi 

eurozóny, což jim následně pomůže co nejdříve přijmout euro (Égert et al., 

2003, s. 154). ERM II má zároveň poskytnout zemím participujícím  

v mechanismu pomoc při neopodstatněných útocích na měnu a tlacích na 

devizovém trhu prostřednictvím koordinovaných devizových intervencí. 

Fluktuační pásmo má rovněž zajistit dostatečnou flexibilitu devizového kurzu, 

jež je nezbytná pro provádění individuální hospodářské politiky zemí 

zúčastněných v ERM II. Blíže lze ERM II popsat následujícími 

charakteristikami5: 

                                                 
5 Podrobněji se ERM II věnuje například Stanovisko Řídící rady ECB k problematice devizových 

kurzů v přistupujících zemích (ECB, 2003b) 
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• Dohoda o centrální paritě národní měny vůči euru je přijímána na 

úrovni ministrů financí členských zemí eurozóny, ECB, ministrů 

financí a guvernérů centrálních bank zemí participujících v ERM II, 

a to ve standardní proceduře a za spolupráce s Evropskou komisí. 

• Centrální parita může být v době účasti v ERM II z iniciativy ECB  

i členských zemí změněna. 

• Za standardní se pokládá fluktuační pásmo ± 15 % okolo centrální 

parity, jež je vyjádřená v přímém kótování neboli kótování počet 

jednotek zúčastněné měny za jedno euro. 

• Standardní fluktuační pásmo může být na žádost participující země 

zúženo. Předpokládá se však, že podmínkou k zavedení užšího 

pásma je vysoký stupeň konvergence žádající země. 

• Intervence na hranicích fluktuačního pásma jsou v principu 

automatické a neomezené. ECB a centrální banky ostatních 

zúčastněných zemí však od nich mohou ustoupit, pokud by jejich 

provedení bylo v přímém konfliktu s cenovou stabilitou, jakožto 

primárním cílem měnové politiky. 

• Kromě hraničních intervencí lze provádět i intervence v rámci 

fluktuačního pásma, které ECB může ale nemusí podporovat. 

• Intervence jsou prováděny v eurech nebo národních měnách zemí 

zúčastněných v ERM II s tím, že ECB a národní centrální banky se  

o intervenčních úmyslech musejí vzájemně informovat. 

• ERM II je kompatibilní s celou řadou devizových uspořádání, 

nicméně za neslučitelné byly označeny neřízený volně plovoucí 

kurz (free floating), posuvné zavěšení (crawling peg) a zafixování 

(fixed peg) k jiné kotevní měně než euru. 

 

Prvními měnami, které vstoupily do ERM II hned na začátku jeho 

existence byly dánská koruna a řecká drachma. Učinily tak přestupem  



 14 

z původního kurzového mechanismu ERM. S tím, jak se Řecko od 1. ledna 

2001 stalo členskou zemí eurozóny, snížil se počet participujících měn na 

jednu. Vstup dalších měn do mechanismu byl spojen až s rozšířením EU  

v květnu 2004, když se v několika krocích připojilo k ERM II již sedm z desíti 

národních měn NČS. V tabulce 1.1 jsou uvedeny všechny měny participující  

v ERM II společně s datem vstupu, centrální paritou a šíří fluktuačního pásma. 

Tabulka 1.1 Měny zúčastněné v ERM II (k 31.10.2006) 

měna datum vstupu centrální parita fluktua ční 
pásmo 

dánská koruna (DKK) 1.1.1999 7,46038 ± 2,25 % 
estonská koruna (EEK) 28.6.2004 15,6466 ± 15 % 
kyperská libra (CYP) 2.5.2005 0,585274 ± 15 % 
litevský litas (LTL) 28.6.2004 3,45280 ± 15 % 
lotyšský lats (LVL) 2.5.2005 0,702804 ± 15 % 
maltská lira (MTL) 2.5.2005 0,429300 ± 15 % 
slovenská koruna (SKK) 28.11.2005 38,4550 ± 15 % 
slovinský tolar (SIT) 28.6.2004 239,640 ± 15 % 

Pramen: Evropská centrální banka, vlastní sumarizace 

 

1.2.2 Šíře fluktuačního pásma 

Před krizí ERM v roce 1993 bylo všeobecně uplatňováno fluktuační 

pásmo ± 2,25 %6, které zároveň poskytovalo i jasné měřítko pro hodnocení 

KSDK. Kritérium bylo pokládáno za splněné, jestliže bilaterální nominální 

devizové kurzy vůči ostatním zúčastněným měnám zůstaly ve stanoveném 

pásmu bez výrazných tlaků. Tato pravidla tedy platila i v období, kdy byla 

připravována a následně ratifikována Maastrichtská smlouva. Krize ERM 

nicméně sílila a po její kulminaci bylo v srpnu 1993 rozhodnuto o rozšíření 

fluktuačního pásma v ERM na ± 15 %. Maastrichtská smlouva tak 1. listopadu 

1993 vstoupila v platnost za zcela odlišných podmínek než byla ratifikována  

                                                 
6 Výjimku představovala pouze italská lira, jejíž kurz oproti ostatním participujícím měnám se mohl 

pohybovat v rozpětí ± 6 % okolo parity. 
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a výklad KSDK již nebyl tak jednoznačný. Z ekonomického hlediska lze 

konstatovat, že fluktuační rozpětí o celkové šířce 30 % je příliš široké na to, 

aby zajistilo žádoucí stabilitu devizového kurzu v dikci a smyslu kritéria. 

Zcela logickým vyústěním pak bylo, že znění KSDK „dodržování normálního 

fluktuačního rozpětí ... aniž by byl směnný kurz vystaven silným tlakům“  

vyvolalo mnoho alternativních, i když ne vždy zcela protichůdných, 

interpretací. 

ECB v současné době při výkladu termínu „normální fluktuační 

rozpětí“ vychází zejména z formálního stanoviska, které přednesla Rada 

Evropského měnového institutu (EMI) v říjnu 1994 a také z vyjádření 

prezentovaných ve zprávě Progress toward convergence publikované  

v listopadu 1995. Stanovisko Rady EMI z října 1994 uvádí, že „širší fluktuační 

pásmo přispělo k dosažení udržitelné míry stability směnných kurzů v rámci 

ERM“, že „Rada EMI považuje zachování současných pravidel za vhodné“  

a že „ členské státy by se i nadále měly snažit předcházet výrazným fluktuacím 

směnných kurzů tím, že zaměří svou politiku na dodržování cenové stability  

a snižování schodků veřejných rozpočtů, čímž přispějí k naplnění požadavků 

článku 121 odst. 1 Smlouvy a příslušného protokolu“. Ve zprávě Progress 

toward convergence se hovoří, že při závěrečném hodnocení bude třeba vzít 

ohled na „specifický vývoj směnných kurzů v rámci Evropského měnového 

systému (EMS) od roku 1993“. Zároveň je kladen důraz na to, zda se devizový 

kurz po většinu hodnoceného období nacházel blízko centrální paritě. 

Zajímavý názor lze nalézt také ve vyjádření ECB k návrhu Ústavy EU 

ze září 2003 (ECB, 2003a). ECB kritizuje, že v návrhu ústavy bylo ze znění 

článku 121 odst. 1 třetí odrážky Smlouvy definující KSDK odstraněn odkaz na 

EMS, který již neexistuje. Podle ECB by to mohlo vyvolat dojem, že za 

normální fluktuační pásmo se považuje rozpětí ± 15 % platné v ERM II. To by 

ale, dle ECB, bylo v rozporu s postupy a zvyklostmi vyhodnocování KSDK  

v minulosti, kdy se s ohledem na článek 121 Smlouvy pokládalo za normální 

pásmo ± 2,25 %. Proto se ECB přikláněla k formulaci patřičného článku 
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Ústavy, v níž by byla zdůrazněna zejména participace v ERM II po dobu 

nejméně dvou let, vývoj devizových kurzů bez výrazných tlaků a zejména bez 

devalvace národní měny vůči euru (ECB, 2003a, s.13). 

 

1.2.3 Dosavadní zkušenosti s vyhodnocováním kritéria 

Základním principem, který je a bude využíván při hodnocení splnění 

KSDK je zásada rovného zacházení (equal treatment). V praxi to znamená, že 

způsob, jakým bylo KSDK interpretováno a vyhodnocováno v minulosti 

determinuje, jak bude uplatněno pro současné a budoucí členské státy EU 

usilující o vstup do eurozóny. Tento postoj evropských institucí je potvrzen i  

v několika oficiálních dokumentech. Například v bodu 8 stanoviska ze setkání 

ECOFIN v dubnu 2003 v Aténách (ECOFIN, 2003) je uvedeno: 

„Vyhodnocení splnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a postupy 

spojené se zavedením eura zabezpečí rovné zacházení mezi budoucími  

a současnými členskými zeměmi eurozóny. Očekává se, že měna setrvá  

v mechanismu bez výrazných tlaků minimálně dva roky před vyhodnocením 

konvergence. Vyhodnocení KSDK se dále zaměří na skutečnost, zda se 

devizový kurz nacházel blízko centrální parity a na faktory, které mohly vést  

k apreciaci. Vše v souladu s tím, co bylo učiněno v minulosti.“ Rovněž  

v komentáři ECB k návrhu Ústavy EU se píše, že postoj ECB ke znění 

patřičného ústavního článku týkajícího se KSDK vychází z principů právní 

čistoty a rovného zacházení mezi minulými, současnými a budoucími členy 

ERM II. Z pohledu NČS je proto nanejvýš důležité analyzovat a srovnat 

minulé konvergenční zprávy a soustředit se způsob, jakým byla interpretována 

stabilita devizových kurzů a vyhodnocováno KSDK. 

V konvergenční zprávě vydané EMI v roce 1998 je měna považovaná 

za stabilní, pokud byla obchodována blízko nezměněné centrální parity (EMI, 

1998, s. 37). Ve zprávě se hodnotí všechny bilaterální devizové kurzy a pro 

analýzu stability jsou použity 10denní klouzavé průměry založené na denní 
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frekvenci dat z výlučně obchodních dnů (EMI, 1998, s. 53). Skutečnost, zda 

byla měna vystavena výrazným tlakům, byla testována pomocí různých 

indikátorů jako jsou například volatilita devizových kurzů nebo krátkodobé 

úrokové diferenciály. Zatímco volatilita byla kalkulována s devizovými kurzy 

vůči německé marce, úrokové diferenciály představovaly rozdíl mezi 

úrokovou sazbou hodnocené země a váženým průměrem úrokových sazeb pěti 

zemí (Belgie, Francie, Německo, Nizozemí, Rakousko). I přes relativně 

podrobnou analýzu nebyl ve zprávě jasně vyjádřen ani význam termínu 

„obchodována blízko centrální parity“ ani výše kurzové volatility a 

úrokového diferenciálu, které by znamenaly porušení KSDK. 

 Hodnocení Evropské komise ze stejného roku se od zprávy EMI 

odlišovalo a bylo především mnohem explicitnější. Komise ve své zprávě 

konstatuje, že rozšíření fluktuačního pásma bylo původně míněno jako 

prozatímní a uplatněno jako prevence proti absolutnímu rozpadu ERM. 

Zároveň však zpráva připouští, že návrat k fluktuačními pásmu ± 2,25 % nebyl 

nikdy oficiálně oznámen, a proto i širší pásmo musí být v jistém smyslu 

zakomponováno do vyhodnocení KSDK. Mimo jiné z tohoto důvodu zavedla 

Evropská komise institut mediánové měny. Mediánová měna je definována 

jako měna, jejíž odchylka od centrální parity vůči Evropské měnové jednotce 

(ECU) představuje mediánovou odchylku mezi všemi měnami zúčastněnými  

v mechanismu.7 V praxi probíhalo stanovení mediánové měny následujícím 

způsobem. Pro každou měnu byla vypočtena odchylka od centrální parity vůči 

ECU, dále bylo sestaveno pořadí a měna nacházející se na prostřední ze všech 

pozic byla určena jako mediánová. Nutno poznamenat, že mediánová měna 

byla stanovována na denní bázi a tato pozice tak mohla den co den připadnout 

                                                 
7 Před vstupem Řecka se mechanismu ERM účastnily následující země: Belgie (Lucembursko), 

Dánsko, Francie, Finsko, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko a Španělsko. 
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jiné měně.8 Odchylky od centrální parity byly navíc kalkulovány z denních dat 

a nikoliv pomocí 10denních klouzavých průměrů. 

Ke splnění KSDK se bilaterální devizový kurz hodnocené měny musel 

pohybovat v pásmu  ± 2,25 % okolo centrální parity vůči mediánové měně. 

Aplikace mediánové měny nicméně přineslo do hodnocení větší flexibilitu, 

neboť bilaterální kurzy měn mohly být odchýleny až o  ± 4,5 %.9  

V konvergenční zprávě je ovšem také explicitně řečeno, že odchylky 

převyšující rozpětí  ± 2,25 % okolo mediánové měně neznamená automaticky 

porušení KSDK (European Commission, 1998, s. 153). Konečné rozhodnutí 

totiž závisí zejména na době, po kterou zvýšená odchylka přetrvávala, na 

intenzitě překročení limitu a na skutečnosti, zda k překročení došlo na 

apreciační či depreciační straně fluktuačního pásma. Maximální odchylky od 

parity vůči mediánové měně v období březen 1996 – únor 1998 zachycuje 

tabulka 1.2. 

                                                 
8 Égert et al. (2003, s. 170) uvádí, že mediánová měna byla stanovena pro celkem 503 dnů, přičemž 

četnost, s jakou jednotlivým měnám tato funkce připadla je následující: dánská koruna 35,98 %, 

německá marka 17,89 %, nizozemský gulden 15,31 %, rakouský šilink 8,35 %, francouzský frank 

5,57 %, belgický frank 5,37 %, portugalské escudo 1,99 %, španělská peseta 1,79 %, italská lira 1,59 

% a irská libra 0,20 %. Zbývajících 5,69 % připadá na 30 dnů, pro něž nebylo možno určit 

mediánovou měnu, jelikož se ERM účastnilo 10 zemí (od vstupu finské marky 14. října 1996 do 

opakovaného vstupu italské liry 22. listopadu 1996). 
9 Vycházíme z extrémní situace, kdy jedna měna z uvažovaného měnového páru se nachází na horním 

(spodním) limitu fluktuačního pásma  ± 2,25 % vůči ECU a druhá měna zase na opačné straně 

povoleného rozpětí. 
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Tabulka 1.2 Maximální odchylky od mediánové měny (březen 1996 – únor 1998, 

v %) 

měna apreciace depreciace 
belgický frank (BEF) 0,44 0,44 
dánská koruna (DKK) 0,04 1,41 
francouzský frank (FRF) 0,05 2,35 
finská marka (FIM) 3,74 4,21 
irská libra (IEP) 10,91 4,21 
italská lira (ITL) 1,84 7,82 
německá marka (DEM) 0,34 0,46 
nizozemský gulden (NLG) 0,93 0,30 
portugalské escudo (PTE) 2,76 1,36 
rakouský šilink (ATS) 0,31 0,47 
španělská peseta (ESP) 2,61 0,00 

Pramen: European Commission (1998, s. 157) 

Ve zprávě se dále nachází velmi zajímavé konstatování, že se jeví jako 

rozumné vyřadit odchylku nad 2,25 % oproti centrální partitě k mediánové 

měně z možných příčin nesplnění KSDK (European Commission, 1998,  

s. 153). Jinými slovy můžeme tuto větu vyložit jako podporu limitu 2,25 % na 

depreciační straně pásma a zároveň shovívavost pro citelnější apreciaci (Égert 

a Kierzenkowski, 2003, s. 9). Asymetrie v chápání povolené míry zhodnocení 

a znehodnocení měny vyplývá i ze znění KSDK, kde se jasně hovoří  

o nepřípustnosti devalvace centrální parity. Dikce kritéria však mlčí o 

možnosti její revalvace. Ekonomické vysvětlení tohoto přístupu je zřejmé. 

Devalvace či nadměrná depreciace národní měny může způsobit inflační tlaky 

přes nárůst cen importovaných statků, avšak revalvace nebo vyšší zhodnocení 

není považováno za rizikové pro cenovou stabilitu. Jednostranná devalvace 

centrální parity by navíc pravděpodobně, přinejmenším v krátkém období, 

způsobila pokles konkurenceschopnosti ostatních členských států.  

Posledním rozdílem mezi konvergenčními zprávami EMI a Evropské 

komise z roku 1998 je časové obdobím rozhodné pro splnění KSDK. Finsko  

a Itálie totiž vstoupily respektive opětovně vstoupily do ERM v říjnu a 

listopadu 1996. Znamená to, že v době vyhodnocování KSDK (březen 1998) 
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strávily obě země v ERM méně než požadované dva roky. Zatímco EMI 

posuzoval kurzovou stabilitu pouze za období 16,5 respektive 15 měsíců  

v ERM, Evropská komise hodnotila kurzový vývoj za předešlé dva roky čili za 

období březen 1996 – únor 1998. 

První členskou zemí eurozóny, která byla hodnocena ve spojitosti  

s participací v ERM II bylo Řecko. ECB ve své konvergenční zprávě z roku 

2000 aplikuje stejný princip hodnocení jako její předchůdce EMI v roce 1998. 

Stabilita řecké drachmy byla analyzována ve dvou krocích. Za prvé za dobu 

působnosti v ERM a následně oproti euru v rámci mechanismu ERM II. 

Totožný postup vyhodnocení KSDK použila ve své konvergenční zprávě  

i Evropská komise. Nicméně i v roce 2000 se obě zprávy v mnoha bodech 

lišily. Především ve zprávě ECB opět nebyla poskytnuta jasná definice 

stability devizového kurzu. Na druhé straně Evropská komise se jednoznačně 

vyslovila pro asymetrické fluktuační pásmo, když konstatovala, že při 

hodnocení KSDK řecké drachmy vůči euru v ERM II by bylo vhodné 

rozlišovat mezi pohyby nad horní limit 2,25 % a pod dolní limit 2,25 %, 

přičemž pouze druhé zmíněné lze potenciálně chápat jako výrazné tlaky  

v rámci ERM II (European Commission, 2000, s. 68). 

Poslední konvergenční zprávu publikovala ECB i Evropská komise  

v květnu 2006 v souvislosti s možným vstupem Litvy a Slovinska do 

eurozóny. Zprávy se tak staly prvním přímým indikátorem přístupu obou 

institucí vůči NČS. Jelikož Litva po celou dobu uplatňovala režim měnového 

výboru, devizový kurz nevykazoval žádné fluktuace a diskuse o hodnocení 

KSDK se tak stává bezpředmětnou. V případě Slovinska klade ECB ve své 

zprávě důraz zejména na skutečnost, že Slovinsko nedevalvovalo z vlastní 

iniciativy centrální paritu a že se mu dařilo udržovat kurz slovinského tolaru se 

po celé hodnocené období 22 měsíců poblíž centrální parity (ECB, 2006, s. 9). 

Zároveň ECB hodnotila volatilitu a krátkodobé úrokové diferenciály. Podobné 

hodnocení přináší i Evropská komise, přičemž uvádí pouze absolutní odchylky 

od centrální parity v době 1. května 2004 – 22. června 2004 a následně  
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v průběhu participace v ERM II. Jelikož maximální odchylky od parity byly 

0,16 % na depreciační a 0,10 % na apreciační straně, žádná reference na šíři 

fluktuačního pásma není ve zprávě učiněna. Komise se tak pouze omezuje na 

konstatování, že v době rozhodování Rady EU bude tolar v ERM II již déle 

než 24 měsíců, a proto Slovinsko KSDK splnilo (European Commission, 

2006, s. 6). 

Tabulka 1.3 Srovnání praktické interpretace a vyhodnocení KSDK 

 ECB/EMI Evropská komise 

hodnocené období 

2 roky nebo skutečné období 
strávené v mechanismu  

(ITL: 15 měsíců, FIM: 16,5 
měsíců, SIT: 22 měsíců) 

2 roky 

referenční měna 
bilaterální parity (ERM), 

euro  (ERM II) 
mediánová měna (ERM), 

euro (ERM II) 
použité časové 
řady 

denní devizové kurzy 10denní klouzavé průměry 

indikátory tlaků 

volatilita vůči DEM (ERM) 
respektive euru (ERM II), 

krátkodobý úrokový 
diferenciál oproti koši pěti 

měn (ERM) respektive euru 
(ERM II) 

délka trvání a intenzita 
významných odchylek, 

objem devizových intervencí, 
úrokový diferenciál vůči euru 

(ERM II) 

rozhodování 

bez jasného verdiktu, 
vliv na konečné rozhodnutí 
Rady EU prostřednictvím 
formálních i neformálních 

kanálů 

jasné doporučení Radě EU, 
konstatování o (ne)splnění 

konvergenčních kritérií 

Pramen: vlastní zpracování na základě Égert a Kierzenkowski (2003, s. 10) 

 

Jak je patrné, rozdíl ve všech dosavadních hodnotících zprávách 

EMI/ECB a Evropské komise tkvěl rovněž ve skutečnosti, že i když jsou obě 

instituce povinny připravit konvergenční zprávu pro zemi, která o to  

v souvislosti s úmyslem vstoupit do eurozóny požádá, pouze Evropská komise 

v ní dává Radě EU jasné doporučení. EMI/ECB se doposud vždy jasného 

závěru o (ne)splnění konvergenčních kritérií zdržel(a). Doporučení Evropské 

komise však není pro Radu EU závazné a konečné rozhodnutí se jím nemusí 
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řídit. Naopak EMI/ECB disponuje podstatným vlivem, kterým může finální 

rozhodnutí Rady formální i neformální cestou ovlivnit (Égert a 

Kierzenkowski, 2003, s. 10). Komplexní souhrn základních principů 

hodnocení KSDK uplatňovaných EMI/ECB a Evropskou komisí je uveden  

v tabulce 1.3. 

 

1.3 Aplikace kritéria stability devizového kurzu na země EU4 

Tato kapitola je věnována různým aspektům aplikace KSDK na země 

EU4. Pozornost se soustřeďuje především na kompatibilitu devizových režimů 

s ERM II, nástin možného přístupu ECB a Evropské komise k vyhodnocení 

KSDK v EU4, národním strategiím pro účast v ERM II a časovému 

harmonogramu plnění KSDK. 

 

1.3.1 Kompatibilita devizových režimů a centrální parita 

V dokumentu ECONFIN (2003) jsou jasně specifikovány devizové 

režimy kompatibilní i neslučitelné s členstvím v ERM II. Za režimy odporující 

principům ERM II byly označeny zejména volný floating, posuvné zavěšení a 

zafixování na jinou měnu než euro. Z hlediska devizových režimů 

uplatňovaných v EU4 to znamená, že fixace HUF s povoleným fluktuačním 

pásmem ± 15 % lze z institucionálního hlediska považovat za téměř plně  

v souladu s ERM II.10 Před vstupem do ERM II budou muset byt upraveny 

pouze některé dílčí detaily týkající se pravidel rozhodování o devizovém 

uspořádání. Fakticky se však vstupem do ERM II stane centrální parita 

důležitou ekonomickou veličinou a v jistém smyslu i nominální kotvou 

ekonomiky. Získá tak funkci, která doposud středovému kurzu v maďarském 

uspořádání nenáležela. Česká republika v současnosti uplatňuje a Slovensko 

                                                 
10 S cílem uplatňovat režim podobající se ve velké míře ERM II ještě před samotným vstupem do 

mechanismu  (ERM II shadowing) byl také tento režim zaveden. 
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před vstupem do ERM II uplatňovalo režim řízeného floatingu. Hlavní 

změnou v tomto případě je zavedení centrální parity a fluktuačního pásma, což 

v praxi znamená, že centrální banky musí výrazně posílit úlohu a vliv 

devizového kurzu v celkovém nastavení i provádění měnové politiky. Poslední 

zemí ze skupiny EU4 je Polsko, které doposud aplikuje režim volného 

floatingu, tedy uspořádání, které explicitně vylučuje účast v ERM II. Polsko 

tak bude muset učinit výrazný posun v kurzové politice a jasně definovat 

úlohu devizového kurzu v měnové politice. 

Jedním z nejdůležitějších kroků při plnění KSDK je optimální nastavení 

centrální parity. Adekvátní úroveň parity pak vytváří dobré předpoklady pro 

to, aby nemusela být v budoucnu upravována. Z mnoha důvodů se však 

centrální parita nemůže příliš lišit od aktuálně platného bilaterálního kurzu 

národní měny vůči euru. O tom svědčí i skutečnost, že rozhodování o úrovni 

paritního kurzu probíhá těšně před plánovaným vstupem do ERM II.  

V ideálním případě by proto o úrovni centrální parity mělo být rozhodováno 

až v období, kdy by její hodnota byla jednak blízko rovnovážnému 

devizovému kurzu a zároveň kdy by devizový kurz nevykazoval zvýšenou 

volatilitu, nadměrný apreciační či depreciační trend a vývoj kurzu nebyl 

ovlivňován výraznými tlaky. Z uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí o centrální 

paritě musí být podloženo důkladnou analýzou kurzového vývoje a špatně 

stanovený paritní kurz může významně přispět k nesplnění KSDK a tak  

k celkovému zdržení integrace do eurozóny. 

 

1.3.2 Očekávaný přístup k hodnocení KSDK v zemích EU4 

Způsob, jakým bude posuzováno splnění KSDK v zemích EU4 lze 

odvodit ze závěrů a vyjádření publikovaných v předešlých konvergenčních 

zprávách. Tato kapitola tak představuje pouze odhad autora ohledně možného 

přístupu ECB a Evropské komise k hodnocení KSDK.  



 24 

V otázce hodnoceného období můžeme očekávat zaměření na poslední 

dva roky strávené v ERM II. U zemí vyznačujících se velmi jednoznačným a 

stabilním vývojem devizového kurzu (jako nejpravděpodobnější se jeví 

absolutní setrvání v rozmezí ± 2,25 % okolo parity) by bylo možné minimální 

období dvou let zkrátit o několik málo měsíců jako v případě Slovinska.  

V každém případě by ale konečné rozhodnutí Rady EU o splnění KSDK padlo 

až po uplynutí minimálně dvou let a při rozhodování by byl brán zřetel na 

vývoj devizového kurzu v období, které v konvergenční zprávě nebylo 

pokryto. 

V souladu s předchozími hodnoceními bude za zásadní překážku 

splnění KSDK považována devalvace centrální parity provedená z vlastní 

iniciativy posuzované země. Na druhou stranu multilaterálně akceptovaná 

revalvace parity v rámci původního širšího fluktuačního pásma by neměla 

znamenat porušení KSDK. Jako precedens může v tomto případě posloužit 

revalvace parity irské libry (16. března 1998 o 3 %) a řecké drachmy (17. 

ledna 2000 o 3,5 %). 

 Při hodnocení volatility devizového kurzu bude pravděpodobně použit 

asymetrický přístup, což znamená, že posuzování apreciačních a depreciačních 

odchylek od parity bude odlišné. Pro depreciační fluktuace bude rozhodující 

limit 2,25 % od centrální parity, avšak na apreciační fluktuace bude pohlíženo 

shovívavěji a za hraniční limit se bude považovat odchylka 15 % od centrální 

parity. Při platnosti principu rovného zacházení lze předpokládat, že  

i krátkodobě (několik dnů, maximálně týdnů) trvající znehodnocení národní 

měny mírně přesahující 2,25 % nebude chápáno jako porušení KSDK. Takový 

přístup byl uplatněn v případě Irska, kdy znehodnocení o zhruba 4 % 

přetrvávalo jeden měsíc. Za přijatelnější budou každopádně považovány ty 

nadměrné odchylky, které se vyskytly na počátku hodnoceného období, které 

byly vyváženy následným stabilním vývojem a které nebyly způsobeny 

například neadekvátní měnovou politikou. Graficky je zmíněný přístup 

zobrazen ve schématu 1.1, přičemž zelené pásmo zachycuje vývoj v souladu  
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s KSDK, stejně jako krátkodobý a dalším vývojem vyvážený výskyt 

devizového kurzu ve žlutém pásmu. Na druhé straně růžové pásmo 

představuje vývoj kurzu nekonzistentní s KSDK. 

Téměř jistě můžeme také předpokládat, že ECB i Evropská komise 

použijí pro vyhodnocení kritéria stejné časové řady devizových kurzů 

(10denní klouzavé průměry respektive denní data) i totožné indikátory 

výrazných tlaků jako v předešlých konvergenčních zprávách. ECB se i nadále 

vzdá explicitně vyjádřeného závěru, ale ze strany Evropské komise opět půjde 

o jasné doporučení Radě EU. 
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Schéma 1.1 Hypotetický příklad plnění KSDK 

Pramen: vlastní zpracování s použitím Šaroch et al. (2003, s. 36) a Čech a Komárek (2002a, s. 335). 
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1.3.3 Časový plán a národní strategie plnění KSDK v zemích EU4 

Národní strategie přistoupení jakékoliv země k eurozóně je definována 

v konvergenčním programu, který je každoročně aktualizován. Kromě 

konvergenčních programů jsou vydávány i jiné publikace, v nichž jsou 

prezentována stanoviska a doporučení týkající se měnové integrace a plnění 

KSDK. 

Česká republika označila ve svém konvergenčním programu z května 

2004 období 2009-2010 jako pravděpodobný termín zavedení eura v České 

republice. Česká národní banka (ČNB) zároveň ve svém dokumentu určeném 

pro jednání vlády popisuje ERM II a KSDK a jasně doporučuje setrvat v ERM 

II pouze minimální požadovanou dobu dvou let (ČNB, 2003, s. 1). Zároveň by 

se Česká republika měla podle ČNB zapojit do ERM II teprve po vytvoření 

předpokladů pro to, aby jí po uplynutí dvou let v ERM II bylo umožněno 

přijmout euro. Posledním dokumentem významně ovlivňujícím národní 

strategii České republiky je společný dokument Ministerstva financí, a ČNB 

nazvaný Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně 

ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. V jeho posledním vydání z října 2006 

se vládě doporučuje neusilovat o vstup do ERM II v průběhu roku 2007.  

V důsledku neukončených reforem veřejných financí a strukturálních reforem 

nejsou doposud vytvořeny podmínky, aby Česká republika mohla po dvou 

letech v ERM II přijmout euro. Podle nedávných vyjádření vrcholných 

představitelů centrální banky i exekutivy11, však Česká republika v důsledku 

vysokého deficitu veřejných financí nebude schopna splnit svůj závazek a 

přijmout euro ani v roce 2010. Toto stanovisko bylo oficiálně potvrzeno i ve 

zmíněném Vyhodnocení (MFČR a ČNB, 2006, s. 6). Vstup CZK do ERM II 

proto nelze očekávat dříve než v druhé polovině roku 2008. 
                                                 
11 Za ČNB například NIEDERMAYER, L. Na rozpočet doplatíme všichni. Mladá fronta DNES. 

13.9.2006, s. 10 nebo za exekutivu náměstek ministra financí Eduard Janota v HORNIAKOVÁ, V.B. 

Euro místo české koruny? Ještě není čas. Dostupný z www: < http://www.czech.cz/ 

zpravy/news_detail.aspx?id=5879-Arduous-road-to-the-eurozone&language=cs-CZ >, cit. 27.9.2006. 
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 Konvergenční program Maďarska z května 2004 obsahuje vyjádření  

o bezpečném přijetí eura v roce 2010. V případě příznivých podmínek  

a rychlejšího procesu dezinflace by vstup do eurozóny mohl nastat již v roce 

2009. Ve Zprávě o konvergenci vydané Maďarskou národní bankou  (MNB)  

v listopadu 2005 je ale uvedeno, že Maďarsko nedokázalo splnit své cíle 

definované v konvergenčním programu, a proto přijetí eura v roce 2010 je 

téměř nemožné (MNB, 2005, s. 6). Za hlavní důvod je označen nadměrný 

deficit veřejných financí a stále neukončený proces dezinflace. Dále se ve 

zprávě konstatuje, že maďarská ekonomika není doposud dostatečně vyzrálá 

na vstup do ERM II. Explicitní nutnost udržovat stabilitu devizového kurzu by 

výrazně omezila manévrovací prostor měnové politiky založené na principu 

cílování inflace. Dalším argumentem pro oddálení vstupu do ERM II vysoká 

citlivost maďarské ekonomiky na externí šoky, což dokumentuje vysoký 

deficit běžného účtu platební bilance a rostoucí zahraniční zadluženost.  

V souladu s doporučením ČNB zastává i MNB názor, že pobyt v ERM II by se 

měl omezit pouze na minimální požadovanou dobu a vstup by měl být 

načasován na období, kdy bude možno s velkou pravděpodobností očekávat 

splnění všech konvergenčních kritérií (MNB, 2005, s. 8). Aktualizovanou 

verzi maďarského konvergenčního programu ze srpna 2006 komentoval 

předseda vlády slovy, že nejbližší možný termín pro přijetí eura je období 

2011-2012.12 Začátek plnění KSDK a vstup do ERMI tak lze očekávat 

nejdříve ke konci roku 2008. 

Polsko bylo jedinou ze zemí EU, která ve svém konvergenčním 

programu nedefinovala termín přijetí eura, ke kterému bude orientovat své 

úsilí. Až v květnu 2006 se ministryně financí Zyta Gilowska vyjádřila pro  

                                                 
12 Podrobněji v CONDON, C. Hungary submits more cautious euro plan. Financial Times Online. 

Dostupný z www: <http://www.ft.com/cms/s/e946e920-3243-11db-ab06-0000779e2340.html>, cit. 

27.9.2006. 
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1. leden 2012.13 Ani toto datum však nelze považovat za oficiální postoj vlády, 

neboť takto nebyl nikde označen a navíc nový ministr financí Stanislaw Kuza 

v srpnu 2006, deklaroval, že jakékoliv diskuse o konkrétním datu přijetí eura 

jsou zavádějící. Zároveň uvedl, že je zapotřebí soustředit se spíše na snižování 

vysokého deficitu veřejných financí, který nyní představuje hlavní problém 

konvergenčního procesu.14 Konvergenční program Polska z května 2004 se 

odvolává na závěry mezirezortní pracovní skupiny, která doporučila omezit 

účast v ERM II na minimální požadované období a určit centrální paritu na 

úrovni vhodné jednak pro udržitelný ekonomický růst a také maximálně 

omezující možnost vzniků výrazných tlaků na devizový kurz a napětí na 

devizovém trhu. Národní banka Polska (NBP) navíc doporučuje uplatňovat 

devizový režim neřízeného floatingu až do okamžiku vstupu do ERM II, který 

by měl nastat až po přiblížení aktuálního kurzu rovnovážné úrovni a po 

výrazném snížení volatility devizového kurzu (NBP, 2004, s.9). Při sumarizaci 

všech faktů je tedy v současnosti nemožné poskytnout jakýkoliv realistický 

odhad začátku plnění KSDK v Polsku. 

Slovensko ve svém konvergenčním programu z května 2004 přislíbilo 

splnit všechna Maastrichtská kritéria, tak aby mohlo být euro zavedeno od  

1. ledna 2009. Tento termín nebyl doposud žádným oficiálním představitelem 

vlády nebo Národní banky Slovenska (NBS) zpochybněn a také Národní plán 

zavedení eura směřuje veškeré aktivity k tomuto datu. Slovensko dodrželo  

i příslib týkající se vstupu do ERM II, který byl v konvergenčním plánu 

stanoven na rok 2005 případně 2006 a v Národním plánu zavedení eura do 

června 2006. Slovensko nakonec po dohodě s ECB a zainteresovanými 

institucemi zemí eurozóny a zemí zúčastěných v ERM II vstoupila do 

                                                 
13 Poland eyes 2012 as euro adoption date. Finanz Nachrichten. Dostupný z www: <http://www.finanz 

nachrichten.de/nachrichten-2006-05/artikel-6469977.asp>, cit. 27.9.2006. 
14 ANDRUSZ, K., BARTYZEL, D. Poland Won't Set Euro Entry Date, Needs More Time, Kluza 

Says. Dostupný z www: <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085&sid=a3b2xdxm 

EaaI&refer=europe>, cit. 27.9.2006. 
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mechanismu 28. listopadu 2005 a učinila tak první krok ke splnění KSDK. 

Centrální parita byla stanovena na úrovni aktuálního tržního devizového kurzu 

a činí 38,4550 SKK/EUR. Koruna bude v ERM II využívat standardní 

fluktuační pásmo ± 15 % okolo parity, což znamená, že limit na apreciační 

straně pásma je 32,6868 SKK/EUR a na depreciační straně 44,2233 

SKK/EUR. 

Strategie všech zemí EU4, které doposud nevstoupily do ERM II mají 

mnoho společného. Všeobecně se doporučuje nejprve stabilizovat ekonomiku 

a až v okamžiku, kdy bude možno s velkou pravděpodobností očekávat 

splnění kritérií cenové stability, fiskální stability i úrokových sazeb vstoupit 

do ERM II a zafixovat národní měnu vůči euru. Vstup do ERM II by tedy  

v žádném případě neměl předcházet provedení strukturálních reforem a 

reforem veřejných financí. Především centrální banky všech zemí varují před 

ukvapenou snahou přijmout euro co nejdříve. 

V literatuře (například Égert et al., 2003, s. 163) jsou nicméně 

prezentovány i některé výhody co nejrychlejšího přijetí eura a tím i vstupu do 

ERM II. Za prvé by centrální parita mohla finančním trhům poskytnout jasné 

vodítko a stabilizovat očekávání ohledně vývoje devizového kurzu. Dále je 

argumentováno, že ERM II nabízí dostatečnou míru flexibility devizového 

kurzu, protože pásmo ± 15 % je relativně široké a zároveň existuje možnost 

upravit centrální paritu multilaterální dohodou, pokud je to podpořeno 

vývojem fundamentálních faktorů. Navíc je v ERM II zabudován institut 

automatických intervencí při hrozbě překročení hraničních úrovní 

fluktuačního pásma. Existuje sice klauzule, že ECB může od intervencí 

upustit, byl-li by ohrožen její primární cíl – cenová stabilita v eurozóně, ale při 

velikosti a významu devizových trhů většiny NČS se tato konfliktní 

eventualita jeví jako velmi nepravděpodobná. I přes uvedené skutečnosti ale 

urychlený vstup do ERM II nijak nepomůže řešit například nadměrný deficit 

veřejných financí jakožto hlavní problém zemí EU4. Pro ilustraci jsou  

v tabulce 1.4 uvedeny dosažené hodnoty konvergenčních kritérií v letech 
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2003-2005. Pouze KSDK bylo nahrazeno procentní změnou devizového kurzu 

národní měny vůči euru v průběhu daného roku. 

Tabulka 1.4 Plnění konvergenčních kritérií v zemích EU4 (2003-2005) 

Česká republika Maďarsko  
2003 2004 2005 2003 2004 2005 

meziroční míra inflace (%) -0,1 2,6 1,6 4,7 6,8 3,5 
saldo veřejných financí (% HDP) -6,6 -2,9 -2,6 -6,4 -5,4 -6,1 
vládní dluh (% HDP) 30,0 30,6 30,5 56,7 57,1 58,4 
meziroční změna kurzu 
NMS/EUR (%) 

3,3 0,2 -6,7 4,3 -0,7 -1,4 

dlouhodobá úroková sazba (%) 4,12 4,75 3,51 6,82 8,19 6,60 
Polsko Slovensko  

2003 2004 2005 2003 2004 2005 
meziroční míra inflace (%) 0,7 3,6 2,2 8,4 7,5 2,8 
saldo veřejných financí (% HDP) -4,7 -3,9 -2,4 -3,7 -3,0 -2,9 
vládní dluh (% HDP) 43,9 41,8 41,9 42,7 41,6 34,5 
meziroční změna kurzu 
NMS/EUR (%) 

14,1 3,1 -11,3 -2,8 -3,5 -3,6 

dlouhodobá úroková sazba (%) 5,78 6,90 5,22 4,99 5,03 3,52 

Pramen: Eurostat, Evropská komise 

Poznámka: NMS znamená národní měna státu a kladná hodnota změny devizového 

kurzu vypovídá o znehodnocení národní měny a vice versa, šedé pole představuje 

splnění kritéria. Hraniční hodnoty kritérií pro rok 2005 byly následující: inflace  

2,5 %; saldo veřejných financí 3 %; vládní dluh 60 % a dlouhodobá úroková sazba 

5,4 %. 
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2. Devizové režimy a vývoj devizových kurzů v zemích EU4 

Druhá kapitola habilitační práce je zaměřena především na analýzu 

vývoje devizových kurzů národních měn zemí EU4 vůči euru. Vývoj 

devizových kurzů je, kromě ostatních faktorů, významně ovlivňován aktuálně 

uplatňovaným devizovým režimem. Proto i první část druhé kapitoly obsahuje 

přehled změn v devizovém uspořádání v zemích EU4 a základní popis 

používaných devizových režimů. V druhé části kapitoly je pozornost věnována 

již samotnému vývoji devizových kurzů v letech 1996-2006. Kromě 

komplexního přehledu vývojových trendů jsou zkoumány lineární vztahy mezi 

devizovými kurzy pomocí korelační analýzy a vzájemné kauzální závislosti 

pomocí kointegrační analýzy, modelů korekce chyby a Grangerových testů 

kauzality. 

 

2.1 Přehled devizových režimů v EU4 

Země EU4 vstoupily do transformačního procesu na počátku 90. let 20. 

století s velmi podobnými devizovými režimy. Všechny země, i když  

v rozdílné míře, čelily výrazným inflačním tlakům a snížení inflace na 

standardní a stabilizovanou úroveň se stalo prioritou celkové hospodářské 

politiky. Země EU4 se rozhodly učinit z devizového kurzu nominální kotvu 

ekonomiky a zafixovaly své měny vůči různě složenému koši významných 

světových měn.15 Po úspěšné stabilizaci ekonomiky i podstatném snížení 

inflace se země EU4 staly zhruba v polovině 90. let atraktivní pro zahraniční 

                                                 
15 Existovaly nicméně země, které pro začátek transformačního procesu zvolily jiný devizový režim. 

Cestou absolutní fixace v podobě měnového výboru se například vydalo Estonsko a Litva a později 

také Lotyšsko. Na druhé straně Bulharsko a Rumunsko zvolily pro vstupní fázi hospodářské 

transformace a období vysoké inflace režim plovoucího devizového kurzu. Jedním z hlavních důvodů 

byla velmi nízká úroveň devizových rezerv na počátku 90. let 20. století. Markiewicz (2005, s. 4) 

uvádí, že Bulharsko a Rumunsko disponovalo v letech 1990-1993 pouze zhruba jednou pětinou rezerv 

ve srovnání v Maďarskem nebo Polskem. 
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investory. Masivní příliv zejména portfoliových investic vytvářel tlaky na 

zhodnocení národních měn a udržování fixního devizového kurzu se  

v důsledku nutných intervencí stávalo mnohem nákladnější. Tomuto problému 

čelila hlavně Česká republika, Maďarsko a Polsko.  

Tabulka 2.1 Devizové režimy v NČS (1990-2005) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Estonsko --- --- 0 0 0 0 0 0 
Lotyšsko --- --- 0 0 0 0 0 0 
Litva --- --- 1 1 1-0 0 0 0 
Slovinsko --- 3 3 3 3 3 3 3 
Maďarsko 1 1 1 1 1 1-2 2 2 
Polsko 1 1-2 2 2 2 2-4 4 4 
Slovensko 1 1 1 1 1 1 5 5 
Česká republika 1 1 1 1 1 1 5 5-6 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Estonsko 0 0 0 0 0 0 0-€ € 
Lotyšsko 0 0 0 0 0 0 0 0-€ 
Litva 0 0 0 0 0 0 0-€ € 
Slovinsko 3 3 3 3 3 3 3-€ € 
Maďarsko 2 2 2 2-4-5 5 5 5 5 
Polsko 4 4 4-7 7 7 7 7 7 
Slovensko 5-6 6 6 6 6 6 6 6-€ 
Česká republika 6 6 6 6 6 6 6 6 

Pramen: Égert (2003, s. 3), vlastní zpracování. 

Poznámka: šedé pole představuje změnu devizového režimu 

0: formální nebo de facto měnový výbor 

1: fixace na měnu nebo koš měn s fluktuačním pásmem maximálně ± 2,25 % 

2: posuvné zavěšení s fluktuačním pásmem maximálně ± 2,25 % 

3: plovoucí kurz s aktivním řízením měnověpolitickou autoritou (implicitní posuvné 

zavěšení) 

4: posuvné zavěšení s fluktuačním pásmem větším než ± 2,25 % 

5: fixace na měnu nebo koš měn s fluktuačním pásmem větším než ± 2,25 % 

6: řízený plovoucí kurz 

7: volně plovoucí kurz 

€: ERM II 
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Země EU4 se proto postupně rozhodly zavést do svého devizového 

uspořádání větší míru flexibility. Česká republika a Slovensko nejprve 

rozšířily fluktuační pásmo a posléze zcela opustily fixaci na koš měn  

s fluktuačním pásmem a přešly k řízenému plovoucímu kurzu. Maďarsko se 

vzdalo posuvného zavěšení ve prospěch středového kurzu se širokým 

fluktuačním pásmem a Polsko přešlo z posuvného zavěšení na volně plovoucí 

devizový kurz. Vývoj a změny devizového uspořádání ve všech osmi 

postkomunistických NČS v letech 1990-2005 zachycuje tabulka 2.1. 

Změny v devizovém uspořádání lze kromě posunů v institucionálním 

rámci sledovat také pomocí změn v pozici košové, fixační či referenční měny. 

Zde je v čase patrný jasný příklon k euru či dřívějším národním měnám 

současných členů eurozóny. Zatímco v roce 1991 bylo jedinou zemí s plnou 

orientací na měny eurozóny Slovinsko, v roce 2005 to byly v souladu  

s evropskou měnovou integrací všechny postkomunistické NČS s výjimkou 

Polska. Detailněji je vývoj v této otázce zaznamenán v tabulce 2.2. 

Česká republika sdílela v prvních třech letech ekonomické transformace 

devizový režim společně se Slovenskem v rámci jednotného státu. Tehdejší 

československá koruna byla fixována vůči koši pěti měn (USD s váhou  

49,06 %, DEM s váhou 36,16 %, ATS s váhou 8,07 %, CHF s váhou 3,79 % a 

FRF s váhou 2,92 %) a v roce 1990 byla centrální parita devalvována ve třech 

krocích.16 První opatření v kurzové politice již samostatné české koruny bylo 

přijato v květnu 1993, kdy se měnový koš výrazně zjednodušil. Z původních 

pěti měn zůstala pouze DEM, jejíž váha se navýšila na 65 %, a USD, jehož 

váha v koši klesla na 35 %. Do února 1996 se devizový kurz vyvíjel ve velice 

úzkém fluktuačním pásmu ± 0,5 % okolo centrální parity, což ovšem při 

vysokém pozitivním úrokovém diferenciálu stimulovalo prudký příliv 

zahraničních investic, na které ČNB reagovala sterilizovanými devizovými 

intervencemi. Souběžně se zhoršující stav běžného účtu platební bilance 
                                                 
16 První devalvace proběhla 8. ledna o 18,6 %, další 15. října o 54,5 % a poslední 28. prosince  

o 16,0 %.  
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přinutil ČNB rozšířit koncem února 1996 fluktuační pásmo na ± 7,5 %. 

Spekulační útok na korunu v květnu 1997 si pak definitivně vyžádal opuštění 

vazby kurzu na měnový koš a přechod na řízený floating, který ČNB uplatňuje 

do současnosti. Referenční měnou se stala DEM a posléze euro. 

Tabulka 2.2 Váha měn eurozóny/eura v měnovém koši nebo pozici referenční 

měny u plovoucího kurzu v NČS (1990-2005, v %) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Slovinsko --- 100 100 100 100 100 100 100 
Estonsko --- --- 100 100 100 100 100 100 
Česká republika 47 47 47 65 65 65 65 100 
Slovensko 47 47 47 60 60 60 60 60 
Maďarsko 50 50 50 50 70 70 70 70 
Litva --- --- 0 0 0 0 0 0 
Polsko 0 40 40 40 40 40 40 40 
Lotyšsko --- --- 0 0 0 0 0 0 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Slovinsko 100 100 100 100 100 100 100 100 
Estonsko 100 100 100 100 100 100 100 100 
Česká republika 100 100 100 100 100 100 100 100 
Slovensko 100 100 100 100 100 100 100 100 
Maďarsko 70 70 100 100 100 100 100 100 
Litva 0 0 0 0 100 100 100 100 
Polsko 40 55 --- --- --- --- --- --- 
Lotyšsko 0 0 0 0 0 0 100 100 

Pramen: Égert (2003, s. 4), vlastní zpracování. 

Poznámka: šedé pole představuje změnu váhy, u volně plovoucího kurzu v Polsku 

(2000-2005) neexistuje žádná referenční měna 

Prvotním devizovým režimem v Maďarsku platným v první polovině 

90. let bylo zafixování forintu vůči měnovému koši a aplikace velice úzkého 

fluktuačního pásma. Jelikož se tato politika ukázala být pro Maďarsko velmi 

nákladná (pokles konkurenceschopnosti v důsledku reálné apreciace, 

zpomalení hospodářského růstu) a neúčinná při stabilizaci inflačních 

očekávání, došlo v březnu 1995 k výrazné změně v devizovém uspořádání.17 

                                                 
17 Změna devizového režimu byla vyvolána rovněž velmi expanzivní fiskální politikou zvyšující 

inflaci a urychlující reálné zhodnocování forintu, které následně zhoršovalo obchodní bilanci  
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Po devalvaci středového kurzu o 9 % bylo zavedeno posuvné zavěšení  

s postupnou devalvační dráhou centrální parity. Tento režim byl navázán na 

měnový koš složený ze 70 % z DEM a z 30 % z USD, přičemž marka byla 

později nahrazena eurem. Povolené fluktuační pásmo činilo ± 2,25 % a míra 

dopředu oznamované devalvace centrální parity se postupně snižovala  

z původních 1,9 % měsíčně na 0,3 % v dubnu 2000. V lednu 2000 byl zrušen 

měnový koš a devizový kurz se plně navázal na euro. Systém posuvného 

zavěšení získal do roku 1997 vysokou kredibilitu a přiliv kapitálu udržoval 

devizový kurz na apreciační hraně pásma (Kiss, 2005, s. 156). Centrální banka 

proto musela ve velké míře využívat sterilizované intervence. V květnu 2001 

došlo k rozšíření fluktuačního pásma na ± 15 % okolo parity a v září 2001 byl 

režim posuvného zavěšení zcela zrušen. Maďarsko následně zavedlo systém 

středového kurzu vůči euru s fluktuačním pásmem ± 15 %, tedy režim, který  

z institucionálního hlediska kopíruje ERM II a je aplikován i v současnosti. 

Jediná dosavadní úprava byla uskutečněna v červnu 2003, kdy došlo  

k devalvaci centrální parity o 2,2 %. 

Polsko bylo společně s Maďarskem zemí, v níž docházelo k modifikaci 

devizového režimu nejčastěji. V lednu 1990 byl kurz zlotého zafixován, a to 

nejprve vůči USD a následně vůči koši měn. Měnový koš se používal  

i v systému posuvného zavěšení, který byl implementován v říjnu 1991. Míra 

postupných devalvačních kroků se v průběhu času několikrát snižovala a navíc 

byly provedeny i dvě korekční devalvace. Jelikož se Polsko, stejně jako Česká 

republika a Maďarsko, stalo atraktivní destinací pro zahraniční investice, 

devizový kurz musel být ve fluktuačním pásmu udržován stále intenzivnějšími 

intervencemi, jejichž sterilizace byla velmi nákladná a činila měnovou politiku 

neúčinnou. Centrální banka proto 16. května 1995 rozhodla o rozšíření 

fluktuačního pásma na ± 7 % a v následujících letech bylo rozpětí dále 

rozšiřováno až na ± 15 % v roce 2000. V roce 1999 přijala NBP strategii 
                                                                                                                                          
a ekonomika Maďarska uvízla v pasti dvojího deficitu (deficit veřejných financí a běžného účtu 

platební bilance). Platný středový kurz a fixní devizový režim tak nebyl nadále udržitelný. 
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cílování inflace, přičemž byla indikována potřeba dalšího zvýšení flexibility 

devizového kurzu. Zásadní změna v kurzové politice tak nastala 12. dubna 

2000, kdy bylo posuvné zavěšení nahrazeno režimem volně plovoucího 

devizového kurzu. Institucionálně tak byl potvrzen posun v přístupu NBP  

k praktickému řízení devizového kurzu, neboť poslední devizová intervence se 

uskutečnila v srpnu 1998. NBP se tímto krokem zbavila povinnosti plnit dva 

paralelní cíle a vhodnost rozhodnutí byla potvrzena již v květnu 2001, kdy by 

devizový kurz překonal hranici dříve platného fluktuačního pásma (NBP, 

2003, s. 21). 

Ihned po vzniku samostatného Slovenska vyšlo najevo, že počáteční 

devizový kurz koruny byl z důvodu nedostatečných devizových rezerv, 

devalvačních očekávání, deficitu veřejných financí a vnější nerovnováhy 

neudržitelný. NBS proto ještě v roce 1993 rozhodla o 10 % devalvaci  

a zavedení určitých administrativních opatření de facto omezujících vnitřní 

směnitelnost koruny. Po stabilizaci situace byla opatření odvolána již  

v prosinci 1993 a nový kurz koruny vůči zjednodušenému koši měn (60 % 

DEM a 40 % USD) byl udržován až do roku 1998, což podle Beblavého 

(2002, s. 13) potvrzuje adekvátnost kroků NBS přijatých na počátku roku 

1993. Nadměrně expanzivní fiskální politika v období 1996-1998 však nutila 

NBS provádět velmi restriktivní měnovou politiku (reálné úrokové sazby  

v dubnu 1997 dosáhly na Slovensku 13,1 %)18 a fixní devizový kurz se stával 

reálně nadhodnocený a nadále neudržitelný. V říjnu 1998 tak slovenská 

koruna přešla do režimu plovoucího devizového kurzu s možností aktivních 

zásahů NBS na devizovém trhu. V souladu s postupem České republiky  

a Maďarska bylo za referenční měnu zvoleno euro. Režim řízeného floatingu 

doprovázený relativně častými intervencemi používala NBS až do listopadu 

2005, kdy SKK vstoupila do ERM II a začala plnit KSDK. 

                                                 
18 Ve stejném období činily reálné úrokové sazby v České republice 5,3 % a v Maďarsku pouze 1,5 % 

(Beblavý, 2002, s. 15). 
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2.2 Vývoj devizových kurzů v zemích EU4 

Tato podkapitola je zaměřena na deskriptivní analýzu vývoje 

devizových kurzů v zemích EU za posledních 10 let, přesněji řečeno od  

1. října 1996 do 30. září 2006. Pro analýzu byly použity nominální bilaterální 

devizové kurzy národních měn EU4 vůči euru, přičemž veškerá data pocházejí 

z databáze Pacific Exchange Rate Service.19 Použitý datový soubor obsahuje 

pouze devizové kurzy z obchodních dnů podle kanadského kalendáře  

a devizové kurzy z období 1. říjen 1996 až 31. prosinec 1998 byly vypočítány 

pomocí devizových kurzů vůči německé marce a neodvolatelného 

přepočítacího poměru marky na euro. 

Vývoj všech čtyř analyzovaných měn je znázorněn v grafu 2.1. Jelikož 

ve výpočtu byly použity devizové kurzy v nepřímém kótování (počet jednotek 

eura za jednu jednotku národní měny EU4), představuje kladná změna v grafu 

2.1 zhodnocení národní měny a záporná změna naopak znehodnocení národní 

měny.  

 

2.2.1 Hlavní vývojové trendy 

Jak je z grafu 2.1 patrné, měny zemí EU4 prošly v průběhu 

analyzovaného období velmi rozdílným vývojem. Zejména jeho druhá 

polovina, během níž již všechny státy uplatňovaly flexibilní devizové režimy, 

je charakteristická divergentními vývojovými tendencemi. Odlišný kurzový 

vývoj se promítá i do celkové desetileté změny, když rozdíl mezi celkovou 

změnou nejvíce zhodnocené a nejvíce znehodnocené měny činí 47,96 

procentních bodů. 

                                                 
19 Tato služba je pro akademické využití poskytována bezplatně profesorem Wernerem Antweilerem 

(University of British Columbia, Sauder School of Business, Vancouver, Canada) na internetové 

adrese http://fx.sauder.ubc.ca/. 
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Graf 2.1 Vývoj devizových kurzů v zemích EU4 (1.10.1996 – 30.09.2006, procentní změna oproti 1.10.1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní výpočty na základě dat z Pacific Exchange Rate Service 
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Nejvyšší apreciace mezi analyzovanými měnami dosáhla CZK, když se 

za posledních 10 let zhodnotila o 18,96 %. Na maximální hodnotě se ocitla  

11. srpna 2006 (20,26 % nad výchozí hodnotou) a na nejnižší úrovni  

2. prosince 1997 (14,55 % pod výchozí hodnotou). Druhou měnou, která 

zaznamenala zhodnocení, i když ne tak výrazné jako CZK, je SKK. Celková 

míra apreciace dosáhla 3,58 %, přičemž nejvýrazněji se koruna zhodnotila 

ještě v době fixního devizového režimu 6. srpna 1997 (5,39 % nad výchozí 

hodnotou) a nejníže se propadla 19. května 1999 (19,34 % pod výchozí 

hodnotou). Další dvě analyzované měny již vykázaly celkové znehodnocení. 

Celkově menší depreciaci zaznamenal PLN, a to 11,78 %, když nejsilnější byl 

zloty 11. června 2001 (4,66 % nad výchozí hodnotou) a nejslabší 24. února 

2004 (28,48 % pod výchozí hodnotou). Měnou s nejvýraznějším 

znehodnocením byl HUF, když jeho hodnota na konci období byla o 29,01 % 

nižší než na počátku. V apreciačním pásmu se HUF nacházel pouze první dva 

obchodní dny analyzovaného období, a proto maximální hodnotu neuvádíme. 

Nejslabší byl HUF v průběhu silně depreciačního vývoje v posledním pololetí, 

konkrétně 29. června 2006 (31,82 % pod výchozí hodnotou). 

Ačkoliv je velmi obtížné nalézt pro všechny měny určitý jednotící a po 

celou dobu platný prvek ve vývoj devizových kurzů, můžeme období 10 let 

rozdělit na čtyři etapy a tak lépe identifikovat některé dílčí společné rysy.  

V první etapě vymezené od října 1996 do října 1998 byl vývoj devizových 

kurzů do značné míry ovlivněn platnými devizovými režimy a jejich změnami 

a úpravami. U všech měn je patrný obecně depreciační vývoj způsobený buď 

systémem posuvného zavěšení v té době používaným v Maďarsku a Polsku 

nebo skokovým znehodnocením měny po zrušení její fixace a přechodu na 

plovoucí kurz v České republice a na Slovensku. Meziměnové rozpětí, které 

lze definovat jako rozdíl mezi největší a nejmenší mírou změny, činilo na 

konci první etapy zhruba 20 procentních bodů (znehodnocení HUF o 25,5 % a 

znehodnocení CZK o 5,5 %). 
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Následující etapa trvající od října 1998 do června 2000 se vyznačovala 

velmi stabilním vývojem devizových kurzů a hodnoty všech měn byly na 

konci etapy, i přes dílčí výkyvy, velmi podobné počátečním hodnotám. 

Potvrzuje to i výše meziměnového rozpětí, které se nepatrně snížilo na 19 

procentních bodů, přičemž pozice nejvíce i nejméně znehodnocené měny opět 

připadla HUF respektive CZK. 

Třetí etapa začínající v červenci 2000 a končící v dubnu 2004 byla 

charakteristická velmi divergentním vývojem, což se projevilo ve výrazném 

nárůstu hodnoty meziměnového rozpětí, a to až na 30,82 procentních bodů dne 

30. dubna 2004.20 Jelikož PLN se na konci třetí etapy nacházel ve finální fázi 

dvouleté depreciace, připadla mu i pozice nejvíce znehodnocené měny. 

Pozoruhodným vývojem prošla i CZK a za zmínku stojí zejména její 

mimořádné posílení v první polovině roku 2002. 

Poslední, čtvrtá etapa začíná v květnu 2004 a pokrývá tak dosavadní 

členství zemí EU4 v EU. Vypozorovat lze především apreciační vývoj CZK, 

PLN a v menším rozsahu i SKK. Meziměnové rozpětí nicméně opět narostlo 

až na úroveň 47,96 procentních bodů. Hlavním důvodem je zejména stabilní  

a neustávající posilování CZK a zcela odlišný vývoj HUF. Jeho hodnota 

nejprve až do února 2006 téměř stagnovala a posléze začala prudce klesat na 

své dno, kterého dosáhla na konci června 2006. 

I když CZK dosáhla nejvyšší míry zhodnocení, prodělala během 10 let 

tři epizody déle trvající depreciace. Kromě znehodnocení po změně 

devizového režimu v květnu 1997 se první z nich se vyskytla v období 

listopad 1998 – březen 1999 a následovala po období zhodnocení, které 

vyvrcholilo překonáním úrovně z období fixního devizového kurzu. Druhou 

významnou depreciační periodu lze pozorovat mezi červencem 2002 a lednem 

2004. Do značné míry lze znehodnocení zdůvodnit nízkými úrokovými 

sazbami, které v dané době v České republice přetrvávaly. Stejně jako  
                                                 
20 Největší rozpětí v průběhu třetí etapy bylo zjištěno 10. července 2002, kdy činilo 39,47 procentních 

bodů. 
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v předešlém případě předcházelo i této depreciaci silné a relativně dlouhou 

dobu trvající zhodnocování. Na přelomu března a dubna 2004 však CZK 

zahájila další apreciační trend, který s mírnými výkyvy a logickými korekcemi 

trval až do konce září 2006, i když ke konci období došlo k jeho zpomalení.  

K hlavním faktorům přispívajícím ke zhodnocení koruny lze zařadit zejména 

příznivou makroekonomickou situaci (růst HDP, mírně klesající inflace, 

rostoucí exportní výkonnost a pokračující příliv přímých zahraničních 

investic) a psychologický efekt vstupu do EU. Zmíněné faktory tak převážily 

efekt deficitu veřejných financí či problematických povolebních jednání  

o sestavení nové vlády. Za zmínku stojí i skutečnost, že CZK posiluje i přes 

záporný úrokový diferenciál vůči euru a po červencovém zvýšení českých 

úrokových sazeb dosáhla v srpnu 2006 historického maxima, kdy se koruna 

poprvé obchodovala v kurzu nižším než 28 CZK/EUR. 

Maďarský forint prodělal drtivou část své celkové devalvace v průběhu 

první etapy tedy do konce září 1998. Od té doby se vyvíjel velmi stabilně,  

o čemž svědčí i amplituda odchylek od úrovně z počátku října 1998, která 

nikdy nepřekročila 8 %. Po většinu analyzované doby se kurz HUF vyskytoval 

poblíž apreciačního limitu povoleného fluktuačního pásma. Silné posílení lze 

pozorovat v období od rozšíření fluktuačního pásma do ledna 2003, které 

kulminovalo spekulativním útokem na překročení apreciační hranice. Po 

zklidnění situace se devizový kurz usadil na poněkud slabší úrovni  

a devalvace centrální parity v červnu 2003 přispěla i ke zvýšení volatility 

devizového kurzu HUF/EUR. V polovině roku 2004 následovalo další období 

zhodnocování HUF, na jehož konci se devizový kurz opět dostal do apreciační 

části fluktuačního pásma. Přechodné oslabení HUF na jaře 2005 bylo 

předzvěstí mnohem silnější depreciace, která začala na podzim a přetrvávala 

až do konce analyzovaného období. HUF se tak svým vývojem v tomto 

období vymykal ostatním měnám EU4, což dokumentuje, že na devizový kurz 

působily zejména specifické maďarské faktory. K těm nejvýznamnějším 

můžeme zařadit obavy ze snížení ratingu Maďarska, opuštění původně 
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plánovaného termínu pro zavedení eura, zhoršení odhadu vývoje 

fundamentálních proměnných, zejména pak deficitu veřejných financí  

a běžného účtu platební bilance.  

Po zavedení režimu plovoucího devizového kurzu začala prudká 

apreciace PLN, během níž zloty posílil o 20 % a která vyvrcholila dosažením 

historicky nejvyšší hodnoty PLN v červnu 2001. Od poloviny roku 2002 

nicméně PLN vykazuje jasnou tendenci k oslabování oproti euru. V období 

mezi červnem 2001 (historické maximum) a únorem 2004 (historické 

minimum) ztratil PLN 45 % své nominální hodnoty. Hlavní důvody 

depreciace je zapotřebí hledat ve vysoké míře nejistoty mezi investory  

a subjekty aktivními na finančních trzích ohledně schopnosti polské vlády 

navrhnout a úspěšně implementovat plán na snížení veřejných výdajů  

a celkové ozdravení veřejných financí. Neméně významnou roli hrála  

i politická nestabilita a neustávající možnost konání předčasných voleb. 

Oslabování PLN vůči euru lze také přičíst očekáváním dalšího propadu cen 

dluhopisů a projekcím dalšího znehodnocování založeným na výsledcích 

technické analýzy. Od května 2004 se ovšem začal viditelně prosazovat 

apreciační trend, přičemž zvrat ve vývoji byl spojen se stále se rozšiřujícím 

přesvědčením klíčových investorů, že PLN je fundamentálně podhodnocenou 

měnou. Stejně jako v ostatních zemích EU4 zafungoval i v Polsku efekt 

vstupu do EU. V březnu 2005 se v apreciačním trendu projevila korekce, která 

ve velké míře vyplynula ze situace na světových trzích a zejména z korekce na 

trhu amerických dluhopisů, jež způsobila zpomalení přílivu zahraničních 

portfoliových investic na polský dluhopisový trh. V roce 2006 prodělal PLN 

mírnou depreciaci, a to i navzdory silnému hospodářskému růstu a téměř 

vyrovnanému saldu běžného účtu platební bilance. Negativně tak na PLN 

zapůsobila stále nestabilní politická situace a v důsledku růstu sazeb ECB 

snižující se úrokový diferenciál. 

Ve vývoji SKK nelze, kromě propadu po opuštění režimu fixního 

devizového kurzu a následném zhodnocení, vysledovat žádné výjimečné 
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vývojové tendence či zvraty. V polovině roku 2002 začala SKK apreciovat  

a tento trend vytrval až do března 2005. Posílení bylo zapříčiněno několika 

faktory, z nich k nejdůležitějším patřily pozitivní vývoj slovenské ekonomiky 

a příznivé hodnoty klíčových makroekonomických indikátorů, vnímání celého 

regionu EU4, posilování eura vůči ostatním světovým měnám a slabý růst  

v zemích eurozóny. V listopadu 2005 vstoupila SKK do ERM II a téměř 

okamžitě poté začala koruna posilovat. Velmi rychle tak dosáhla posílení  

o 2,25 % představující limitní hranici úžeji vymezeného fluktuačního pásma 

pro KSDK. V průběhu celého analyzovaného období byl vývoj kurzu SKK na 

devizových trzích ovlivňován aktivními operacemi NBS v podobě devizových 

intervencí. Velikost intervencí v čase narůstala, když například v roce 2000 

koupila NBS celkem 658 mil. EUR, v prosinci 2004 činila výše dvoudenních 

intervencí dohromady 600 mil. EUR a v prvním čtvrtletí 2005 NBS nakoupila 

již 3.040 mil. EUR. V druhé čtvrtině roku 2006 začala SKK v důsledku 

předvolebních průzkumů a očekávané změny vlády oslabovat a v oslabování 

pokračovala i po volbách a sestavení vlády slibující ukončení či výraznou 

změnu dříve provedených reforem. Po stabilizaci situace a slibu vlády dodržet 

plánovaný termín vstupu do eurozóny se SKK opět vrátila na apreciační dráhu. 

K tomu přispělo i zvýšení úrokových sazeb udržující kladný úrokový 

diferenciál vůči eurozóně. 

 

2.2.2 Korelační analýza 

Další část analýzy vývoje devizových kurzů v zemích EU4 představuje 

korelační analýza. Hlavním cílem korelační analýzy je zjistit, zda se mezi 

devizovými kurzy zemí EU4 existuje relevantní lineární vztah, který by mohl 

naznačovat jejich podobný vývoj. Významná podobnost ve vývoji by byla 

důležitá v případě současného působení měn EU4 v ERM II a zejména v době, 

kdy by se devizový kurz pohyboval v blízkosti hraničních pásem a existovala 
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by nutnost provádět devizové intervence. Ty by pak eventuálně mohly být ze 

strany zemí EU4 vzájemně koordinované. 

 

2.2.2.1 Teoretický rámec 

Pro účel korelační analýzy byl použit stejný datový soubor jako  

v případě analýzy vývojových trendů. Jeho detailní popis je uveden na počátku 

kapitoly 2.2. Prvním krokem v korelační analýze byl výpočet denních změn 

devizových kurzů. Pro dosažení smysluplných výsledků korelační analýzy je 

totiž nezbytné pracovat s denními změnami a nikoliv s přímými hodnotami 

devizových kurzů. K výpočtu denních změn devizových kurzů byl použit 

následující postup: 
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kde r t+1 je denní změna devizového kurzu v čase t+1, Et+1 je devizový kurz  

v čase t+1 a Et je devizový kurz v čase t. Následně byly spočítány korelační 

koeficienty pro různě dlouhá časová období a všech šest možných dvojic 

devizových kurzů.21 Výpočty korelačních koeficientů byly provedeny podle 

následujících vztahů: 
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21 Jedná se o tyto dvojice: EUR/CZK-EUR/HUF, EUR/CZK-EUR/PLN, EUR/CZK-EUR/SKK, 

EUR/HUF-EUR/PLN, EUR/HUF-EUR/SKK a EUR/PLN-EUR/SKK. 
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Ve vzorcích ρx,y reprezentuje korelační koeficient mezi dvěma 

časovými řadami X a Y představujícími vybrané devizové kurzy, Cov(X,Y) je 

kovariance mezi stejnými časovými řadami, σx a σx jsou směrodatné odchylky 

použitých časových řad a µx a µx představují jejich průměrné hodnoty. Časové 

období je zohledněno pomocí n, které udává počet pozorování zařazených do 

výpočtu. 

Je rovněž vhodné připomenout, že korelační koeficient vypovídá o síle 

a směru lineárního vztahu mezi dvěma proměnnými. Korelace nabývá hodnoty 

1 v případě maximálně pozitivního lineárního vztahu a hodnoty -1 v případě 

maximálně negativního lineárního vztahu. Všechny ostatní případy se 

nacházejí někde mezi těmito extrémy. Čím blíže se hodnota korelačního 

koeficientu přibližuje extrémním hodnotám, tím silnější existuje korelace mezi 

zkoumanými proměnnými. Někteří autoři nabízejí vodítko pro interpretaci 

získaných hodnot korelačních koeficientů. V této souvislosti je nezbytné 

rozlišit oborovou podstatu použitých proměnných. Například Cohen (1988) 

doporučuje pro hodnocení výsledků výzkumů z oblasti sociálních věd  

a ekonomie následující výklad. 

Tabulka 2.3 Interpretace korelačních koeficientů 

korelace záporný koeficient kladný koeficient 
malá -0,29 až -0,10 0,10 až 0,29 
střední -0,49 až -0,30 0,30 až 0,49 
velká -0,50 až -1,00 0,50 až 1,00 

Pramen: Cohen (1998) 
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2.2.2.2 Výsledky korelační analýzy 

Z důvodu komplexnosti korelační analýzy byly hodnoty korelačních 

koeficientů pro všech šest dvojic vypočteny jak pro celé období, tak pro deset 

různě dlouhých časových úseků i jednotlivě pro všechny roky. Výpočty 

korelačních koeficientů pro více časových období nám umožní efektivní 

pozorování vývoje směru a intenzity lineárních vazeb mezi národními měnami 

EU4. Nejdříve se ovšem budeme věnovat korelačním koeficientům za celé 

desetileté období, jejichž hodnoty uvádí tabulka 2.4. 

Tabulka 2.4 Korelační koeficienty devizových kurzů (1.10.1996 – 30.9.2006) 

kombinace devizových kurzů korelační koeficient pořadí 
CZK/HUF 0,3716 3. 
CZK/PLN 0,3287 5. 
CZK/SKK 0,4126 2. 
HUF/PLN 0,4226 1. 
HUF/SKK 0,3608 4. 
PLN/SKK 0,3220 6. 

Pramen: vlastní výpočty 

Z vypočtených korelačních koeficientů lze vyčíst dva základní rysy. Za 

prvé hodnoty všech koeficientů vypovídají při použití interpretace dle Cohena 

(1998) o středně silné korelaci mezi devizovými kurzy. Za druhé jsou 

výsledné hodnoty korelačních koeficientů velmi vyrovnané, přičemž rozdíl 

mezi nejvyšším a nejnižším koeficientem činí pouze 0,1006. Při hodnocení 

dosažených výsledků je nicméně nutné poukázat na některé aspekty, které 

jednoznačné určení nejvíce a nejméně korelovaných devizových kurzů 

(tabulka 2.4) limitují.  

V první řadě je to skutečnost, že v průběhu desetiletého zkoumaného 

období byly v analyzovaných zemích často aplikovány rozdílné devizové 

režimy a vzájemné odlišnosti byly v některých zemích a časových úsecích tak 

závažné, že neumožňovaly devizovým kurzům vyvíjet se podobným směrem 

(blíže kapitola 2.1 a tabulka 2.1). Výsledky korelační analýzy jsou pak logicky 

zkresleny. Efekt odlišných devizových uspořádání je odvykle znásoben  
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i rozdílem ve strategii měnové politiky a úloze, která devizovému kurzu  

v samotném nastavení a provádění měnové politiky náleží. Vše se následně 

promítá do aktivity centrálních bank na devizových trzích a do frekvence  

a intenzity, s nimiž centrální banky provádějí devizové intervence opět 

zkreslující čistě tržní vývoj devizových kurzů. 

Pro fundovanější zhodnocení výsledků korelační analýzy je proto 

nezbytné zaměřit se na kratší časové úseky než celých 10 let. Za tímto účelem 

byla provedena korelační analýza pokrývající deset různě dlouhých období 

(dvě pětiletá, tři tříletá a pět dvouletých) a rovněž deset jednotlivých roků. 

Zvolená období se navzájem nepřekrývají, a proto každé denní pozorování je 

do korelační analýzy stejně dlouhých úseků zahrnuto pouze jednou. Počátkem 

každého období je vždy 1. říjen. Hodnoty korelačních koeficientů pro soubor 

desíti různě dlouhých období sumarizuje tabulka 2.5. 

Tabulka 2.5 Korelační koeficienty devizových kurzů v různých časových 

obdobích mezi lety 1996-2006 

kombinace 1996-2001 2001-2006 1997-2000 2000-2003 2003-2006 
CZK/HUF 0,3985 0,3448 0,4980 0,3348 0,4359 
CZK/PLN 0,3543 0,2752 0,4159 0,1950 0,4383 
CZK/SKK 0,4218 0,3961 0,3802 0,3170 0,5305 
HUF/PLN 0,4298 0,4213 0,4289 0,3727 0,5121 
HUF/SKK 0,4255 0,2774 0,4655 0,2800 0,4182 
PLN/SKK 0,3099 0,3801 0,2978 0,2930 0,4881 
kombinace 1996-1998 1998-2000 2000-2002 2002-2004 2004-2006 
CZK/HUF 0,0987 0,6352 0,4135 0,2119 0,5536 
CZK/PLN 0,2996 0,4271 0,1952 0,1982 0,5817 
CZK/SKK 0,4400 0,4483 0,3066 0,3804 0,6157 
HUF/PLN 0,3670 0,4463 0,3922 0,3231 0,6303 
HUF/SKK 0,2737 0,4787 0,2801 0,2938 0,5008 
PLN/SKK 0,3926 0,2682 0,3106 0,2774 0,5489 

Pramen: vlastní výpočty 

Korelační koeficienty za dílčí časové úseky naznačují, že se 

zkracujícím se obdobím roste variabilita korelačních koeficientů a zvyšuje se 

rozdíl mezi extrémními hodnotami. I přesto lze většinu korelačních 

koeficientů zařadit do kategorie pozitivního a středně silného lineárního 
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vztahu. Zároveň můžeme pozorovat nárůst hodnoty korelačních koeficientů na 

konci analyzovaného období, což potvrzují výsledky za poslední tříleté  

i dvouleté období. Ještě podrobnější analýzu vývoje lineárního vztahu mezi 

měnami EU nám umožňují provést korelační koeficienty na roční bázi. Jejich 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2.6. 

Tabulka 2.6 Korelační koeficienty devizových kurzů v jednotlivých letech 1996-

2006 

kombinace 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 
CZK/HUF 0.0724 0.1341 0.3513 0.8514 0.4950 
CZK/PLN 0.2126 0.3969 0.3181 0.5322 0.3394 
CZK/SKK 0.5967 0.1806 0.3244 0.5343 0.4204 
HUF/PLN 0.3876 0.3652 0.3419 0.5515 0.4595 
HUF/SKK 0.1755 0.4149 0.3343 0.5860 0.4662 
PLN/SKK 0.3603 0.4743 0.2530 0.2860 0.3376 

průměr 0,3009 0,3277 0,3205 0,5569 0,4197 
rozpětí 0,5246 0,3402 0,0983 0,5654 0,1574 

kombinace 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
CZK/HUF 0.3445 0.1695 0.2589 0.6305 0.5407 
CZK/PLN 0.0579 0.1891 0.2037 0.5957 0.5615 
CZK/SKK 0.1868 0.3774 0.3852 0.6502 0.5656 
HUF/PLN 0.2882 0.3493 0.2933 0.6080 0.7005 
HUF/SKK -0.1439 0.3309 0.2468 0.5443 0.5109 
PLN/SKK 0.2716 0.2179 0.3480 0.5391 0.5647 

průměr 0,1675 0,2724 0,2893 0,5946 0,5740 
rozpětí 0,4886 0,2079 0,1815 0,1111 0,1896 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: tučné písmo s šedým pozadím označuje nejvyšší koeficient pro daný rok, 

tučné písmo na bílém pozadí vyjadřuje druhý nejvyšší koeficient a kurzíva vyjadřuje 

nejnižší korelační koeficient 

 

2.2.2.3 Zhodnocení výsledků korelační analýzy 

Jak již bylo naznačeno, hodnoty korelačních koeficientů lze považovat 

za relevantní pouze v případě, že v průběhu analyzovaného období byly  

v obou příslušných zemích aplikovány alespoň podobné devizové režimy.  
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V tabulce 2.7 je proto provedeno srovnání kompatibility devizových režimů 

pro jednotlivé kurzové kombinace a roky. 

Srovnání jednoznačně ukazuje, že korelační koeficienty z první 

poloviny analyzovaného období mohou být výrazně poškozeny 

nekompatibilitou devizových režimů. Za relevantní proto budeme považovat 

zejména výsledky a závěry korelační analýzy provedené na datech z období 

2001-2006. V České a Slovenské republice však platily kompatibilní režimy 

po celou analyzovanou dobu22, a proto zjištěnou míru korelace u této dvojice 

měn pokládáme kompletně za nezkreslenou. 

Tabulka 2.7 Kompatibilita devizových režimů v zemích EU4 

kombinace 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 
CZK/HUF ne ne ne ne ne 
CZK/PLN ne ne ne (ano) ano 
CZK/SKK ano ano ano ano ano 
HUF/PLN (ano) (ano) (ano) ne ne 
HUF/SKK ne ne ne ne ne 
PLN/SKK ne ne ne (ano) ano 
kombinace 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
CZK/HUF (ano) (ano) (ano) (ano) (ano) 
CZK/PLN ano ano ano ano ano 
CZK/SKK ano ano ano ano ne 
HUF/PLN (ano) (ano) (ano) (ano) (ano) 
HUF/SKK (ano) (ano) (ano) (ano) ne 
PLN/SKK ano ano ano ano ne 

Pramen: vlastní zpracování 

Poznámka: údaj v závorce znamená, že devizové režimy v příslušných zemích si 

zhruba odpovídají de facto v praktickém fungování (možné rozpětí pro fluktuace), 

nikoliv však de iure. 

 

Korelace mezi měnami EU4 se v průběhu analyzovaného období 

zvýšila, což lze dokumentovat jak extrémními hodnotami (nejvyšší a nejnižší 

korelační koeficient), tak i úrovní průměrného koeficientu. Všechny tři 

ukazatele prošly velmi zajímavým vývojem. Po relativně stabilním vývoji  

                                                 
22 Výjimku tvoří poslední rok, kdy se SKK již účastnila mechanismu ERM II. 
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v prvních dvou až třech letech došlo k prudkému zvýšení korelace na přelomu 

tisíciletí. Začátek druhé poloviny sledovaného období, kterou  

z institucionálních důvodů považujeme za důležitější, byl charakteristický 

velmi nízkými korelačními koeficienty. Od roku 2002 nicméně 

zaznamenáváme pozvolný nárůst korelace, který se zintenzívnil zejména od 

vstupu analyzovaných zemí do EU. Všechny korelační koeficienty za poslední 

dva roky se svou hodnotou zařadily do kategorie silného lineárního vztahu. 

Průměrný korelační koeficient za období 2004-2005 se navíc oproti 

předchozímu roku zvýšil na více než dvojnásobek. Závěr o více 

synchronizovaném a homogenním vývoji devizových kurzů v posledních 

letech může být podpořen i dalším argumentem vycházejícím z rozdílu 

(rozpětí) mezi nejvyšším a nejnižším korelačním koeficientem. Zatímco na 

počátku období, kromě úseku 1998-1999, se jeho výše pohybovala nad 0,30 a 

v roce 2001-2002 dokonce nad 0,48, od roku 2003 se nachází pod 0,20. Je 

tedy jasné, že rozdíly v kurzovém vývoji nebyly v posledních letech tak 

výrazné jako předtím. 

Mimo výzkumu intenzity korelace mezi měnami EU4 bylo druhým 

základním cílem korelační analýzy provést identifikaci těch měn, které 

vykazují nejvyšší korelaci. K vytvoření pořadí nejvíce korelovaných 

kombinací měn byly použity dva alternativní přístupy. První metoda vychází  

z korelačních koeficientů za celé desetileté období prezentovaných v tabulce 

2.4. Při tomto přístupu se jako nejvíce korelovaná jeví kombinace  HUF-PLN 

s korelačním koeficientem 0,4226 a jako druhá nejvíce korelovaná měnová 

dvojice CZK-SKK s nepatrně nižším korelačním koeficientem 0,4126. 

Dominantní pozice uvedených měnových kombinací je velmi dobře patrná  

i v období členství v EU. Na druhé straně korelační koeficient 0,3220 mezi 

PLN a SKK byl mezi všemi šesti dvojicemi nejnižší. PLN se společně s CZK 

vyskytuje i v druhé nejméně korelované dvojici, jejíž korelační koeficient činí 

0,3287. 
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Budeme-li ze relevantní považovat pouze období 2001-2006, nedojde 

na pozicích nejvíce korelovaných měnových dvojic k žádným změnám. Pouze 

dosažené korelační koeficienty 0,4213 u dvojice HUF-PLN a 0,3961 u CZK-

SKK jsou marginálně nižší než u desetiletého období.  Změny jsou nicméně 

patrné u nejméně korelovaných měn. Nejméně korelovanou kombinací  

v období 2001-2006 byla CZK-PLN s korelačním koeficientem 0,2752  

a druhým nejméně korelovaným párem byl HUF-SKK s koeficientem 0,2774, 

který se při desetileté analýze vyskytoval v neutrálním středním pásmu 

korelačního žebříčku. 

Druhá hodnotící technika využívá ročních korelačních koeficientů  

a zaměřuje se především na nejvyšší, druhou nejvyšší a nejnižší hodnotu  

z každého jednoletého intervalu. Každá kombinace dvou měn je hodnocena 

samostatně a jestliže její korelační koeficient je v daném roce nejvyšší, získává 

dva body do celkového hodnocení. Za druhý nejvyšší korelační koeficient je 

dané dvojici měn do konečného pořadí připočten jeden bod a naopak za 

nejnižší koeficient jsou dva body odečteny. Tuto klasifikační metodu jsme 

aplikovali jak na celkové období 10 let, tak pouze na léta 2001-2006. Celkový 

počet získaných bodů se proto může pohybovat v intervalu 20 až -20 

respektive 10 až -10 bodů . Výsledky hodnocení jsou prezentovány v tabulce 

2.8 a tabulce 2.9. 

Tabulka 2.8 Hodnocení korelace mezi měnami EU4 (1996-2006) 

kombinace nejvyšší 2. nejvyšší nejnižší body pořadí 
CZK/HUF 4 1 3 3 3. 
CZK/PLN 0 0 1 -2 5. 
CZK/SKK 4 1 0 9 1. 
HUF/PLN 1 4 0 6 2. 
HUF/SKK 0 3 2 -1 4. 
PLN/SKK 1 1 4 -5 6. 

Pramen: vlastní výpočty 
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Tabulka 2.9 Hodnocení korelace mezi měnami EU4 (2001-2006) 

kombinace nejvyšší 2. nejvyšší nejnižší body pořadí 
CZK/HUF 1 1 1 1 3. 
CZK/PLN 0 0 1 -2 5. 
CZK/SKK 3 1 0 7 1. 
HUF/PLN 1 2 0 4 2. 
HUF/SKK 0 0 2 -4 6. 
PLN/SKK 0 1 1 -1 4. 

Pramen: vlastní výpočty 

Při srovnání závěrů hodnocení za obě období nelze pozorovat téměř 

žádné rozdíly. Hodnocení se rozcházejí pouze u čtvrté a šesté pozice, na nichž 

došlo k prohození měnových kombinací HUF-SKK a PLN-SKK. Bez 

pozornosti by neměl zůstat důkaz o sílící lineární vazbě mezi CZK a SKK  

v posledních letech. Na léta 2001-2006 totiž pro tento měnový pár připadají 

více než tři čtvrtiny bodového hodnocení za celé období 1996-2006. 

Z hlediska srovnání obou alternativních hodnotících technik lze 

poukázat na relativně vysokou míru konzistence jejich závěrů, a to jak  

v horizontu 10 let, tak i v období 2001-2006. I když neexistuje úplná shoda na 

konkrétním pořadí jednotlivých měnových kombinací, obě metody shodně 

rozdělily šest zkoumaných dvojic na tři dvoučlenné skupiny. Ve skupině 

nejvíce korelovaných měn se vždy objevují kombinace CZK-SKK a HUF-

PLN, skupina nejméně korelovaných měn vždy obsahuje kombinace CZK-

PLN a PLN-SKK a v neutrální skupině středu jsou obsaženy kombinace CZK-

HUF a HUF-SKK. Jelikož SKK vstoupila do ERM II již v listopadu 2005, 

nelze při úspěchu Slovenska v plnění konvergenčních kritérií předpokládat 

dlouhodobější společnou účast CZK a SKK v ERM II. Závěry korelační 

analýzy proto mohou být z hlediska vývoje devizových kurzů v ERM II 

užitečné pouze v případě HUF a PLN. 
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2.2.3 Kointegrační analýza a Grangerův test kauzality 

Provedená korelační analýza umožňuje identifikovat existenci  

a sílu lineárního vztahu mezi analyzovanými veličinami. Na druhé straně 

ovšem nepředstavuje komplexní analytický nástroj a její závěry především 

neříkají nic o tom, zda-li je mezi veličinami vazba dlouhodobá nebo zda-li je 

vývoj jedné veličiny ovlivňován vývojem veličiny druhé. Právě za účelem 

zjištění těchto poznatků byla provedena kointegrační analýza a Grangerův test 

kauzality. 

 

2.2.3.1 Teoretický rámec 

Před třiceti lety Granger a Newbold (1974) poprvé poukázali na 

skutečnost, že použití nestacionárních časových řad makroekonomických 

proměnných způsobuje závažné problémy v regresní analýze a ztrátu 

důležitých informací o dlouhodobé vazbě analyzovaných řad. Otázku 

jednotkového kořene těchto proměnných empiricky zkoumali Nelson a Plosser 

(1982) a od té doby je stacionarita dat obecně považována za nezbytný rys 

časových řad. Mnoho studií, například Engle a Granger (1987), později 

prokázalo, že většina časových řad z oblasti makroekonomie a financí je 

nestacionární nebo integrována o řádu jedna I(1).23 Z tohoto důvodu musí 

každé empirické analýze pracující s makroekonomickými daty předcházet 

testovaní stacionarity dat neboli testy jednotkového kořene. Ačkoliv byla 

ekonometrie v minulosti obohacena o mnoho různých technik a postupů 

testování stacionarity, v literatuře se nejčastěji používají rozšířený Dickey-

Fuller test (Augmented Dickey-Fuller test, ADF) a Phillips-Peronův test (PP), 

přičemž oba byly pojmenovány podle svých autorů. ADF test lze provést 

podle následující rovnice (2.5): 

 

                                                 
23 Jako integrovanou o řádu jedna označujeme časovou řadu, jejíž změny (první diference) jsou 

stacionární. 
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kde yt  je makroekonomická proměnná jako v našem případě devizový kurz,  

t je trendová proměnná, εt aproximuje proces bílého šumu a k je počet 

zpoždění (posunutí) proměnné yt, která jsou zakomponována pro možnost 

autokorelace reziduí. Nulová hypotéza je H0: ρ = 1 a časová řada obsahuje 

jednotkový kořen, jinými slovy je nestacionární, pokud nulovou hypotézu 

zamítáme. 

 Stacionaritu lze alternativně testovat PP testem, který je rovněž testem 

nulové hypotézy H0: ρ = 1 v rovnici (2.6): 

 

   ttt yy ερµ ++=∆ −1 .             (2.6) 

 

Na rozdíl od ADF testu neobsahuje PP test žádné proměnné zpoždění. Na 

místo toho je rovnice odhadnuta metodou běžných nejmenších čtverců  

(s možností zařazení konstanty a trendu) a následně je t-statistika koeficientu 

upravena o autokorelaci. 

Pokud se časové řady ukáží být integrovány o stejném řádu, lze 

přistoupit k testování kointegračního vztahu mezi integrovanými proměnnými. 

Pro potřeby této studie je využita metoda vyvinutá a představená ve studii 

Johansen (1988) a Johansen a Juselius (1990). Johansenova metoda používá 

proceduru maximální pravděpodobnosti k ověření výskytu kointegračních 

vektorů v nestacionárních časových řadách na základě vektorového 

autoregresivního (VAR) modelu: 
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kde Zt je vektor nestacionárních proměnných (v logaritmovaných hodnotách)  

a C je konstanta. Matici koeficientů Π lze vyjádřit také jako Π = αβ’ , kde 

relevantní součásti matice α představují koeficienty přizpůsobení a matice β 

obsahuje kointegrační vektory. Johansen a Juselius (1990) specifikovali dvě 

pravděpodobností testová kritéria k určení počtu kointegračních vazeb. První 

kritérium (eigenvalue statistics) testuje platnost nulové hypotézy o existenci 

přesně r kointegračních vektorů oproti alternativní hypotéze vyjadřující výskyt 

r+1 kointegračních vektorů. Druhé testové kritérium (trace statistics) ověřuje 

platnost nulové hypotézy o existenci nejvýše r kointegračních vektorů oproti 

alternativní hypotéze, že se vyskytuje více než r vektorů. Kritické hodnoty 

obou testových kritérií jsou tabelovány ve studii Johansen a Juselius (1990). 

Jestliže jsou časové řady nestacionární a zároveň kointegrované, jeví se 

jako optimální nástroj ke zkoumání vzájemného vztahu proměnných model 

korekce chyby (Vector Error Correction Model, VECM), což je model VAR 

v prvních diferencích doplněný o vektor kointegračních reziduí. To zaručuje, 

že takový VAR systém neztrácí informace o dlouhodobém vztahu 

analyzovaných proměnných. Jakmile se časové řady projeví jako 

nekointegrované, lze použít standardní Grangerův test kauzality poprvé 

představený v příspěvku Granger (1988). Grangerův test je založen na odhadu 

následujících rovnic (2.8) a (2.9): 
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kde y1t a y2t představují zvolené devizové kurzy. Přijetí nulové hypotézy  

H0: α21 = α22 = ... =α2k = 0 naznačuje, že devizový kurz jedné měny 

neovlivňuje v Grangerově smyslu devizový kurz druhé měny. Podobně přijetí 
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nulové hypotézy H0: β11 = β12 = ... =β1k = 0 ukazuje, že devizový kurz druhé 

měny neovlivňuje v Grangerově smyslu devizový kurz první měny. 

Pokud mezi y1t a y2t existuje kointegrace, je pro testování Grangerovy 

kauzality nezbytný VECM, jak je ukázáno níže v rovnicích (2.10) a (2.11). 
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kde δ1 a δ2 vyjadřují rychlost přizpůsobení. Podle Engle a Granger (1987) 

implikuje existence kointegrační vazby kauzalitu mezi proměnnými 

projevující se jako |δ1|+|δ2 |>0. Platnost nulové hypotézy  

H0: α21 = α22 = ... = α2k = 0 a δ1 = 0 potom znamená, že devizový kurz první 

měny nemá v Grangerově smyslu vliv na vývoj devizového kurzu druhé měny. 

Analogicky nemožnost zamítnutí nulové hypotézy H0: β11 = β12 = ... =β1k = 0  

a δ2 = 0 indikuje, že devizový kurz druhé měny neovlivňuje v Grangerově 

smyslu devizový kurz první měny. 

 

2.2.3.2 Výsledky kointegrační analýzy 

Kointegrační analýza byla provedena ve třech časových obdobích. Na 

základě inspirace z výsledků korelační analýzy bylo zvoleno celé desetileté 

období, dále období 2001-2006 charakteristické dostačující mírou 

kompatibility devizových režimů v EU4 a také období od 1. května 2004 

pokrývající členství EU4 v EU a typické vysokou mírou korelace. Všechny 

časové řady devizových kurzů byly nejprve podrobeny testům jednotkového 

kořene, a to pro všechny zmíněné intervaly. 

Jak doporučují Engle a Granger (1987), byl aplikován ADF test 

s trendem i bez trendu a výsledky byly potvrzeny i PP testem, opět ve variantě 
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s trendem i bez trendu.24 Počet zpoždění a šířka pásma se mezi jednotlivými 

zeměmi měnily a jejich optimální hodnoty byly zvoleny na základě Akaikeho 

informačního kritéria (Akaike Information Criterion, AIC) respektive metody 

Newey-West při použití Barltett Kernel spektrální techniky odhadu. Z důvodu 

relativně vysokého počtu časových řad a úspory místa zde nejsou výsledky 

testů publikovány, ale mohou být na požádání poskytnuty autorem. 

Při testech jednotkového kořene bylo zjištěno, že v každém období se 

vyskytuje jedna časová řada, která je stacionární již na svých hodnotách a je 

tedy integrována o řádu 0.  V časovém horizontu celých 10 let je to devizový 

kurz EUR/HUF, přičemž jako I(0) se řada ukázala být při testu bez zahrnutí 

trendu. V období 2001-2006 byla na svých hodnotách stacionární časová řada 

devizového kurzu EUR/SKK, a to při zakomponování trendu. V období 

členství v EU byl jako I(0) zase identifikován devizový kurz EUR/CZK a opět 

byl do testování stacionarity zahrnut trend. Všechny ostatní časové řady se 

ukázaly být stacionární na prvních diferencích a považujeme je tedy za I(1). 

Na základě testů jednotkového kořene byly provedeny Johansenovy 

testy kointegrace s cílem zjistit, zda některá kombinace proměnných vykazuje 

dlouhodobé vazby. Podle Johansena (1997) by mělo začlenění proměnných do 

kointegračních testů vycházet z ekonomické logiky, což znamená, že v případě 

zdůvodnění by měly být zařazeny i časové řady typu I(0). Nicméně alespoň 

dvě řady by měly být ve svých hodnotách nestacionární, aby výsledky nebyly 

zavádějící. Jelikož v našem případě analyzujeme vzájemné vazby pouze dvou 

proměnných, musely by výsledky, pro dosažení smysluplnosti a významnosti, 

vypovídat u kombinací obsahujících časové řady I(0) o existenci dvou 

                                                 
24 Pro identifikaci časové řady jako stacionární byly nezbytné shodné výsledky všech čtyř 

alternativních testů. Pokud i jeden z nich ukázal nestacionaritu, byla pro další potřeby časová řada 

pokládána za nestacionární. 
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kointegračních rovnic.25 Počet zpoždění v kointegrační analýze byl zvolen na 

základě AIC aplikovaného na nediferencovaný VAR.  

Kointegrační testy byly provedeny pro dvoučlenné kombinace 

devizových kurzů podobně jako v korelační analýze a navíc  byla analyzována 

skupina všech čtyř časových řad dohromady. Výsledky kointegračních testů 

obsahujících hodnoty trace statistics pro všechna časová období obsahuje 

tabulka 2.10. 

Výsledky naznačují, že nulovou hypotézu o žádné kointegrační vazbě 

nelze zamítnout ve většině případů, přičemž pro období 2001-2006 tento závěr 

platí pro všechny zkoumané kombinace proměnných. Můžeme tak 

konstatovat, že analyzované devizové kurzy převážně nesledovaly stejný 

stochastický trend a neexistovaly mezi nimi žádné dlouhodobé vazby. 

Výsledky kointegračních testů nicméně neumožňují jasné a ucelené   

vyhodnocení z hlediska srovnání jednotlivých období či měnových párů. Ve 

výsledcích není patrný žádný trend ve vývoji síly kointegračních vazeb v čase 

a nelze identifikovat ani žádnou kombinaci devizových kurzů se stabilně 

nejsilnější či nejslabší kointegrační vazbou v různých časových obdobích. 

                                                 
25 Poněvadž počet kointegračních vazeb roste s počtem stacionárních řad začleněných do analýzy, je 

správný počet kointegračních rovnic roven počtu zjištěných vazeb minus počtu stacionárních řad. 
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Tabulka 2.10 Výsledky Johansenových testů kointegrace 

 1996-2006 2001-2006 2004-2006 
 CZK-HUF 
r=0 
r≤1 

11,10005 
0,263871 

11,86617 
0,952600 

10,68570 
0,518907 

 CZK-PLN 
r=0 
r≤1 

6,468439 
0,166021 

8,546365 
2,121657 

11,44698 
3,873343 

 CZK-SKK 
r=0 
r≤1 

6,847451 
1,228463 

5,67868 
1,497220 

14,62245 
2,859964 

 HUF-PLN 
r=0 
r≤1 

15,43830* 
5,665618* 

5,562180 
1,327787 

8,449075 
0,948626 

 HUF-SKK 
r=0 
r≤1 

16,23692* 
3,817834* 

10,20509 
0,475356 

7,888774 
0,128539 

 PLN-SKK 
r=0 
r≤1 

11,12601 
3,505614 

5,811769 
0,475356 

18,33193* 
6,763775* 

 CZK-HUF-PLN-SKK 
r=0 
r≤1 
r≤2 
r≤3 

30,67673 
16,16331 
5,515610 
0,064025 

36,02790 
17,33132 
5,495987 
0,435805 

50,71786* 
23,05389 
8,751877 
0,657801 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: * znamená statistickou významnost na 5 % hladině významnosti. Kritické 

hodnoty kritéria trace statistics na 5 % hladině významnosti jsou pro nulovou 

hypotézu o žádné kointegraci (H0: r=0) 15,41 a pro nulovou hypotézu o maximálně 

jedné kointegrační vazbě (H0: r≤1)  3,76. Při testování kointegrace ve skupině čtyř 

časových řad jsou kritické hodnoty kritérií následující: (H0: r=0) 47,21; (H0: r≤1) 

29,68; (H0: r≤2) 15,41; (H0: r≤3) 3,76. 

 

Z pohledu celého období 10 let byly kritické hodnoty testového kritéria 

překonány na 5 % hladině významnosti u kombinace HUF-PLN a HUF-SKK. 

Získané hodnoty testových kritérií umožňují zamítnout jak nulovou hypotézu 

o žádné kointegrační vazbě, tak i hypotézu o maximálně jedné vazbě.  Na 

druhé straně je však nutno připomenout několik faktorů, které důvěryhodnost 
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dosažených výsledků podstatně snižují. Především se jedná o stacionaritu 

časové řady devizového kurzu EUR/HUF, která byla identifikována již na 

hodnotách. Existenci jedné kointegrační vazby je proto nutné pokládat za 

zdánlivou a z hlediska další analýzy za nerelevantní. Druhým významným 

aspektem limitujícím věrohodnost výsledků je skutečnost, že existence 

kointegračních vazeb nebyla potvrzena alternativním metodou obsaženou 

v Johansenově kointegračním testu, která je založena na maximum eigenvalue 

statistics. Provedením testů kointegrace jsme nicméně získali následující 

kointegrační rovnice: 

 

  EUR/HUFt = 0,000523 EUR/PLNt – 0,004210          (2.12) 

               (0,09763) 

 

  EUR/HUFt = 0,183635 EUR/SKK – 0,008593          (2.13) 

     (1,95742) 

 

V období pokrývajícím členství v EU byly odhaleny kointegrační vazby 

v případě kombinace PLN-SKK a ve skupině všech měn EU4. Kointegrační 

vazbu ve skupině čtyř měn nicméně musíme pokládat pouze za zdánlivou. Ve 

skupině je totiž obsažena jedna časová řada I(0) a hodnota testového kritéria 

svědčí o existenci právě jedné kointegrační vazby. Věrohodnost výsledků 

kointegarčního testu pro kombinaci PLN-SKK je z pohledu použitých 

časových řad mnohem vyšší, avšak ani v tomto případě nebyla přítomnost 

kointegračních vazeb verifikována alternativní metodou s testovými kritérii 

maximum eigenvalue statistics. Získaná kointegrační rovnice má následující 

podobu: 

 

  EUR/PLNt = -16,27072 EUR/SKKt + 0,176350         (2.14) 

    (-5,39612) 

  



 62 

2.2.3.3 Modely korekce chyby a Grangerovy testy kauzality 

Vzhledem k vektorovému mechanismu korekce chyby, který je 

zakotven v Johansenově kointegrační technice, jsou odchylky od 

dlouhodobého rovnovážného vztahu korigovány sérií dílčích krátkodobých 

přizpůsobení. Tomu napomáhá i specifikace VECM, která sice omezuje 

v dlouhodobém horizontu chování proměnných na jejich konvergenci směrem 

k dlouhodobému rovnovážnému vztahu, ale umožňuje široký prostor pro 

krátkodobou dynamiku. VECM je tak adekvátním nástrojem ke zkoumání 

krátkodobých odchylek nutných k dosažení dlouhodobé rovnováhy mezi 

dvěmi proměnnými. Odhady VECM pro všechny relevantní kointegrační 

vazby jsou obsaženy v tabulce 2.11 a 2.12. 

Odhady VECM nevedly k příliš přesvědčivým výsledkům 

s dostatečnou vypovídací schopností. O tom svědčí jak velmi nízké hodnoty 

upraveného R2 ukazující na nedostatečnou schopnost modelu vysvětlit 

krátkodobou dynamiku v rámci systému s dlouhodobým rovnovážným 

vztahem, tak i hodnoty adjustačního koeficientu cointEq, jehož hodnota říká, 

kolik procent odchylek od dlouhodobého rovnovážného vztahu je upravováno 

denními změnami daného devizového kurzu. Proto i klíčové závěry je nutno 

posuzovat s velkou mírou opatrnosti. K nim patří konstatování, že v období 

1996-2006 byl vývoj HUF negativně ovlivňován vývojem PLN a SKK. Jinými 

slovy růst devizových kurzů EUR/PLN a EUR/SKK přispíval k poklesu 

devizového kurzu EUR/HUF. V letech 2004-2006 zase růst kurzu EUR/PLN 

pozitivně ovlivňoval devizový kurz EUR/SKK a přispíval tak ke 

zhodnocování SKK oproti EUR.  
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Tabulka 2.11 Odhady VECM pro HUF-PLN a HUF-SKK (1996-2006) 

 
HUF-PLN 
1996-2006 
 D(HUF) 

HUF-PLN 
1996-2006 
 D(PLN) 

HUF-SKK 
1996-2006 
D(HUF) 

HUF-SKK 
1996-2006 
D(SKK) 

cointEq 
-0,003809 
(-3,06274) 

-0,207354 
(-1,87380) 

-0,003039 
(-3,66236) 

-0,003428 
(-0,65237) 

D(ER1)t-1 
-0,211008 
(-9,48352) 

0,010869 
(0,00549) 

-0,17242 
(-7,99012) 

0,092845 
(0,68399) 

D(ER1)t-2 
-0,068217 
(-3,00094) 

0,018444 
(0,00912) 

-0,043888 
(-2,01960) 

0,041711 
(0,30306) 

D(ER1)t-3 
-0,032285 
(-1,42080) 

6,457009 
(3,19372) 

-0,036907 
(-1,69844) 

0,138139 
(1,00372) 

D(ER1)t-4 
-0,019380 
(-0,85075) 

1,742542 
(0,85974) 

-0,014883 
(-0,69519) 

-0,098643 
(-0,72750) 

D(ER1)t-5 
-0,040776 
(-1,82833) 

-0,698797 
(-0,35216) 

 
 

D(ER2)t-1 
0,000542 
(2,16467) 

-0,097782 
(-4,38559) 

-0,008754 
(-2,57814) 

-0,190816 
(-8,87295) 

D(ER2)t-2 
0,000309 
(1,22573) 

-0,050590 
(-2,25563) 

-0,003514 
(-1,02055) 

-0,100174 
(-4,59295) 

D(ER2)t-3 
0,000139 
(0,55481) 

-0,093610 
(-4,18920) 

0,004950 
(1,43724) 

-0,042424 
(-1,94505) 

D(ER2)t-4 
-0,00005 

(-0,20746) 
-0,065111 
(-2,90480) 

0,000460 
(0,13522) 

-0,015464 
(-0,71850) 

D(ER2)t-5 
0,000300 
(1,19792) 

0,003824 
(0,17162) 

 
 

R2 0,042222 0,021742 0,044481 0,038712 
Adjusted R2 0,037957 0,017385 0,041004 0,035213 
F-statistics 9,898701 4,990511 12,79146 11,06554 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: zkratka ER1 představuje devizový kurz první měny patřičné kombinace a 

ER2 znamená devizový kurz druhé měny v téže kombinaci. 
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Tabulka 2.12 Odhady VECM pro PLN-SKK (2004-2006) 

 
PLN-SKK 
2004-2006 
D(PLN) 

PLN-SKK 
2004-2006 
D(SKK) 

cointEq 
-0,014251 
(-1,53906) 

0,000872 
(1,55767) 

D(ER1)t-1 
-0,008243 
(-0,16996) 

0,008855 
(3,01965) 

D(ER1)t-2 
0,041830 
(0,85826) 

0,005234 
(1,77614) 

D(ER2)t-1 
-1,209351 
(-1,51113) 

-0,148068 
(-3,05978) 

D(ER2)t-2 
-1,149515 
(-1,44496) 

-0,019479 
(-0,40495) 

R2 0,011921 0,028853 
Adjusted R2 0,003646 0,020720 
F-statistics 1,440539 3,547413 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: zkratka ER1 představuje devizový kurz první měny patřičné kombinace a 

ER2 znamená devizový kurz druhé měny v téže kombinaci. 

Krátkodobá dynamika analyzovaného systému byla zkoumána pomocí 

bivarietních Grangerových testů kauzality. Aplikace testů byla motivována 

snahou odhalit krátkodobý vztah ve dvojicích proměnných, kde se neprokázala 

žádná dlouhodobá vazba, a potvrdit závěry odhadů VECM v případech, kde 

kointegrační vztah mezi devizovými kurzy existoval. Grangerovy testy 

kauzality vyžadují, aby všechny zakomponované časové řady byly stacionární. 

V opačném případě mohou být závěry založené na hodnotách F-statistik 

zavádějící, jelikož testová kritéria budou mít nestandardní rozdělení. Z tohoto 

důvodu byly pro provádění testů použity první diference všech 

logaritmovaných časových řad. Počet zpoždění byl opět zvolen na základě 

AIC, přičemž nejčastěji se vyskytovalo zpoždění jednoho a dvou dnů. 

Výsledky (hodnoty F-statistik a pravděpodobnost) pro všechna časová období 

a měnové kombinace sumarizuje tabulka 2.13. Vždy je testována nulová 

hypotéza, že devizový kurz první měny neovlivňuje v Grangerově smyslu 

devizový kurz druhé měny. 
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Tabulka 2.13 Výsledky Grangerových testů kauzality 

 1996-2006 2001-2006 2004-2006 
HUFxCZK 
CZKxHUF 

19,6452** (9,7E-06) 
7,48664** (0,00626) 

2,70015 (0,10059) 
7,43071** (0,00650) 

0,01307 (0,90901) 
1,73346 (0,18847) 

PLNxCZK 
CZKxPLN 

2,58693 (0,07545) 
0,20604 (0,81381) 

0,01839 (0,89215) 
1,93586 (0,16437) 

2,09543 (0,14826) 
1,23173 (0,26751) 

SKKxCZK 
CZKxSKK 

5,01926* (0,02515) 
0,06781 (0,79458) 

0,59031 (0,44245) 
1,54996 (0,21338) 

0,26071 (0,60982) 
2,42044 (0,12029) 

PLNxHUF 
HUFxPLN 

1,80930 (0,14331) 
3,40444* (0,01698) 

1,14005 (0,32014) 
3,76582* (0,02341) 

0,60596 (0,43622) 
2,42044 (0,12029) 

SKKxHUF 
HUFxSKK 

7,53259** (0,00610) 
0,83254 (0,36163) 

4,20100* (0,04061) 
7,11777** (0,00773) 

6,02002* (0,01443) 
1,18786 (0,27620) 

SKKxPLN 
PLNxSKK 

2,94610* (0,03172) 
2,67790* (0,04555) 

0,62626 (0,53476) 
2,44566 (0,08709) 

1,60112 (0,20623) 
8,78802** (0,00315) 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: x znamená „neovlivňuje“, * a ** znamená statistickou významnost F-

statistiky  na 5 % respektive 1 % hladině významnosti, v závorkách uvedena 

pravděpodobnost. 

 

Krátkodobé interakce mezi analyzovanými devizovými kurzy se 

prokázaly být statisticky významné mnohem častěji než dlouhodobé 

rovnovážné vztahy. Krátkodobá kauzální závislost byla identifikována ve 

všech třech časových obdobích a u všech měnových kombinací kromě dvojice 

CZK-PLN. V některých případech byla odhalena dokonce obousměrná 

závislost, což znamená, že devizový kurz každé ze dvou měn souvisí 

s minulými hodnotami devizového kurzu druhé měny. V případech, kdy byla 

prokázána existence kointegrační vazby, potvrzují výsledky Grangerova testu 

závěry odhadu VECM. Konkrétně v letech 1996-2006 je možno zamítnout 

hypotézu, že SKK neovlivňuje v Grangerově smyslu HUF a v letech 2004-

2006 lze podobně zamítnout hypotézu o nezávislosti vývoje devizového kurzu 

EUR/SKK na minulých hodnotách devizového kurzu EUR/PLN. Dále lze 

v období 1996-2006 pozorovat obousměrné kauzální vazby u kombinací CZK-

HUF a PLN-SKK, přičemž zejména u první zmíněné kombinace nacházíme 

vazby vysoce signifikantní. 
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Zajímavým rysem Grangerových testů kauzality je fakt, že z hlediska 

síly a významnosti indikovaných vazeb mezi devizovými kurzy poskytují 

zcela opačné výsledky než korelační analýza. Například mezi nejvíce 

korelovanými měnami v období 2004-2006, tedy HUF-PLN a CZK-SKK, 

nebyla rozpoznána žádná krátkodobá interakce. Naopak velmi málo 

korelované kombinace HUF-SKK a PLN-SKK vykazují ve všech obdobích 

významnou krátkodobou kauzální závislost. S opačnými výsledky se lze setkat 

i při srovnání časových obdobích. Zatímco z hodnot korelačních koeficientů 

vyplývá, že korelace v letech 2004-2006 byla podstatně vyšší než v období 

1996-2006 nebo 2001-2006, Grangerovy testy ukazují na velmi sporadický 

výskyt kauzálních vazeb v době členství v EU ve srovnání se dvěma 

zbývajícími časovými obdobími.   

Je tedy zřejmé, že korelaci čili lineární vztah mezi analyzovanými 

proměnnými a podobnost v jejich vývoji nelze zaměňovat za kauzální 

závislost a výzkum, zda vývoj jedné proměnné není ovlivňován vývojem 

proměnné druhé. Zdánlivě protichůdné závěry korelační analýzy a 

Grangerových testů kauzality proto ve skutečnosti v rozporu nejsou. Pouze 

zvýšená korelace a podobný vývoj devizových kurzů měn EU4 v období 

2004-2006 nejsou způsobeny vzájemným ovlivňováním, ale zcela jinými 

faktory, které nebyly do analýzy zahnuty. Tento závěr se může opřít i o 

výsledky kointegrační analýzy, která odhalila pouze vzácně se vyskytující 

dlouhodobou vazbu mezi měnami EU4. 
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3. Výnosnost měn a volatilita devizových kurzů v zemích 

EU4 

Třetí kapitola habilitační práce je zaměřena na dva klíčové aspekty 

kurzového vývoje, a to výnosnost měn a volatilitu devizových kurzů. 

S ohledem na konstrukci ERM II a přístup ECB a Evropské komise 

k hodnocení KSDK význam obou aspektů ještě narůstá. Třetí kapitola je proto 

rozčleněna na dvě části, přičemž v první z nich je provedena analýza 

výnosnosti měn EU4 pomocí kalkulace výnosových měr za různě dlouhá 

období. V druhé části je pozornost věnována volatilitě devizových kurzů, která 

je měřena několika alternativními nástroji. Nejprve je volatilita analyzována 

pomocí směrodatné odchylky anualizovaných denních výnosů, a to na bázi 

různě dlouhých časových období. Aplikován byl rovněž odhad 

generalizovaných autoregresních modelů s podmíněnou heteroskedasticitou 

(Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models, dále 

GARCH) a jejich asymetrické prahové formy TARCH (Threshold 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models). S ohledem na 

zaměření habilitační práce byla rovněž provedena analýza volatility 

devizových kurzů pomocí simulace účasti měn EU4 v ERM II s aplikací 

asymetrického přístupu k hodnocení KSDK popsaného v kapitole 1.3.2. 

 

3.1 Analýza výnosnosti měn EU4 

Pro analýzu výnosnosti byl použit stejný datový soubor jako v případě 

analýzy kurzového vývoje provedené v kapitolách 2. Datovou základnu proto 

tvořily nominální bilaterální devizové kurzy národních měn EU4 vůči euru  

z období od 1. října 1996 do 30. září 2006, přičemž veškerá data pocházejí  

z databáze Pacific Exchange Rate Service. Použitý datový soubor obsahuje 

pouze devizové kurzy z obchodních dnů podle kanadského kalendáře a 

devizové kurzy za období 1. říjen 1996 až 31. prosinec 1998 byly vypočítány 
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pomocí devizových kurzů vůči německé marce a neodvolatelného 

přepočítacího poměru marky na euro. 

Praktický výpočet výnosových měr vychází z postupu definovaného 

rovnicí (2.1), který je v teoretické rovině mírně upraven v důsledku použití 

více časových horizontů. Obecný zápis výpočtu výnosové míry je proto 

následující: 

 

  
jt

jtt
tj ER

ERER
r

−

−−
= ,              (3.1) 

 

kde r tj je výnosová míra, ERt představuje devizový kurz v čase t a j znamená 

časovou periodu, pro kterou je výnosová míra kalkulována. Pro potřeby 

habilitační práce jsme zvolili celkem čtyři časové horizonty, a to 1 měsíc, 6 

měsíců, 12 měsíců a 24 měsíců. Délky časových období byly zvoleny na 

základě přesvědčení, že dané periody poskytují v kontextu plnění KSDK a 

participace v ERM II nejpodstatnější a nejdůležitější informace.  

Jednoměsíční výnosovou míru lze chápat jako ukazatel, který indikuje, 

zda měny EU4 mají tendenci k výrazným změnám devizového kurzu 

v průběhu relativně krátkého časového úseku. Častý výskyt negativních 

výnosových měr výrazně převyšujících úroveň 2,25 % stanovenou v KSDK by 

tak nasvědčoval o hrozbě častého překročení depreciační hranice fluktuačního 

pásma a z toho vyplývající nutnosti využití devizových intervencí. 

Šestiměsíční míra výnosu vypovídá o změně devizového kurzu za střednědobé 

období a její vývoj proto ukazuje na střednědobý trend. Z hlediska plnění 

KSKD lze za nebezpečné považovat delší dobu přetrvávající výrazně 

negativní výnosové míry. Jelikož nejsou zkoumány odchylky od centrální 

parity ale změny oproti devizovému kurzu platnému před půl rokem, nelze 

přísně aplikovat depreciační limit 2,25 %. Stejně tak je nutno od sebe 

rozlišovat a individuálně hodnotit například rychlý propad výnosových měr 

z kladných hodnot a jejich postupný a déle trvající pokles. 
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 Jednoletou a dvouletou míru výnosu považujeme za indikátory 

dlouhodobého kurzového vývoje. Jejich hlavní využití spočívá v odhalení 

dlouhodobých trendů a rovněž k testování široce přijímané hypotézy o 

nutnosti nominální apreciace měn EU4 v souladu s reálnou konvergencí 

v rámci EU a eurozóny. I když užitečné informace lze získat i z hodnot 

jednoleté výnosové míry, klíčovou je především dvouletá míra výnosu, která 

jasně ukazuje, zda měny EU4 jsou v globálním pohledu schopny setrvat 

během minimální doby působení v ERM II uvnitř fluktuačního pásma. 

Zejména vývoj obou dlouhodobých výnosových měr v posledním období 

naznačuje, zda u měn EU4 převládá určitý viditelný a déle trvající trend 

k výraznější apreciaci či depreciaci nebo zda se jejich devizový kurz vůči euru 

stabilizoval. Podobná zjištění mají významné konsekvence v rozhodování o 

vstupu do ERM II a jeho optimálním načasování. 

 

3.1.1 Výsledky analýzy výnosnosti 

Pro výpočet výnosových měr byly použity devizové kurzy v nepřímém 

kótování (počet jednotek eura za jednu jednotku měny EU4), a proto kladná 

výnosová míra svědčí o zhodnocení měny EU4 a záporná výnosová míra 

naopak o znehodnocení měny EU4 vůči euru. Vypočtené výnosy nejsou 

anualizovány a představují tak míru změny v průběhu zkoumané doby. Vývoj 

vypočtených výnosových měr je prezentován graficky. První blok grafů (grafy 

3.1 – 3.4) zobrazuje výnosové míry za 1 měsíc, 6 měsíců a 24 měsíců pro 

jednotlivé měny EU4. V druhém bloku grafů (grafy 3.5 – 3.8) jsou zase 

výnosové míry seskupeny podle časového období a každý graf obsahuje vývoj 

dané výnosové míry pro všechny měny EU4. Oproti grafům 3.1 – 3.4 jsou 

v druhém bloku prezentovány i jednoroční výnosové míry.  
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Z vypočtených hodnot výnosových měr lze učinit několik všeobecných 

závěrů platných pro všechny měny. Za prvé výnosové míry bez ohledu na 

časový horizont procházely cyklickým vývojem s pravidelným střídáním 

období zhodnocení a znehodnocení. Za druhé krátkodobější výnosové míry 

jsou logicky po většinu zkoumaného období nižší než míry dlouhodobé a 

taktéž perioda jejich vývojových cyklů je kratší než u dlouhodobých měr. Za 

třetí můžeme v mnoha případech odhalit protichůdný vývoj krátkodobých a 

dlouhodobých výnosových měr. Za čtvrté lze u všech měn kromě HUF 

pozorovat ke konci analyzovaného období stabilizaci výnosových měr a 

konvergenci jejich hodnot. 

Z hlediska jednotlivých měn lze konstatovat, že na konci 

analyzovaného období se v nejstabilnější situaci nacházela SKK, jejíž všechny 

výnosové míry byly kladné a nepřevýšily 8 %. Ve velké míře je to zásluhou 

přítomnosti SKK v systému ERM II a tím vynucené větší „starostlivosti“ NBS 

o stabilitu devizového kurzu. Výjimečná pozice náleží i HUF, avšak z jiného 

důvodu. HUF je jedinou EU4 měnou, která na konci období vykazuje 

podstatnou míru znehodnocení v dlouhodobém horizontu. Znehodnocení o  

10 % je natolik závažné, že v případě účasti HUF v ERM II by nemohlo být  

v souladu s plněním KSDK. Další dvě měny, CZK a PLN, vykazují v poslední 

době do jisté míry velmi podobný vývoj, který se promítá i do vývojových 

trendů výnosových měr. Z dlouhodobého hlediska se obě měny již zhruba dva 

roky zhodnocují, ale míra apreciace v čase klesá. Šestiměsíční a v případě 

PLN i roční výnosová míra se dostala zhruba na úroveň jednoměsíční, takže 

změna devizového kurzu za dané období není příliš významná. Rozdíl mezi 

hodnotami těchto měr a dlouhodobé výnosové míry činil na konci období u 

obou měn zhruba 10 procentních bodů.  
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Graf 3.5 Vývoj jednoměsíčních výnosových měr (1.11.1996 – 30.9.2006) 
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Pramen: vlastní výpočty na základě dat z Pacific Exchange Rate Service 

 

 

Graf 3.6 Vývoj šestiměsíčních výnosových měr (1.4.1997 – 30.9.2006) 

Pramen: vlastní výpočty na základě dat z Pacific Exchange Rate Service 
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Graf 3.7 Vývoj jednoletých výnosových měr (1.10.1997 – 30.9.2006) 

Pramen: vlastní výpočty na základě dat z Pacific Exchange Rate Service 

 

 

Graf 3.8 Vývoj dvouletých výnosových měr (1.10.1998 – 30.9.2006) 

 Pramen: vlastní výpočty na základě dat z Pacific Exchange Rate Service 
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Jednoměsíční výnosová míra vykazuje vysokou stabilitu zejména  

v posledním období.26 Proporce kladných a záporných změn je vyrovnaná a 

jednoměsíční výnosové míry se vyvíjely v pravidelných cyklech. U všech měn 

však můžeme pozorovat epizody, během nichž jednoměsíční výnosy 

překročily na depreciační straně limit 2,25 %. Jako nejvíce fluktuující se 

ukázala být výnosová míra PLN, která v mnoha případech převyšuje všechny 

ostatní. I když výše jednoměsíční výnosové míry se v posledních letech u 

všech měn EU4 všeobecně snížila, existuje i na konci analyzovaného období 

mnoho případů překročení depreciačního limitu, a to zejména u HUF a PLN. 

Prakticky to představuje jasný signál, že riziko nesplnění KSDK  

v důsledku nadměrného znehodnocení je v současné době  pro tyto měny 

reálné. Sílu tohoto tvrzení podtrhuje i skutečnost, že v nejednom případě 

přetrvávala výnosová míra pod hranicí znehodnocení i více než jeden měsíc. 

Míra znehodnocení HUF v posledním období navíc dosahovala i více než 

dvojnásobku povolené depreciace. Na druhou stranu je zase nutno 

poznamenat, že od května 2005 se případě CZK a SKK jednoměsíční 

znehodnocení převyšující 2,25 % nevyskytlo. 

U šestiměsíční výnosové míry jsou již rozdíly mezi jednotlivými 

měnami výraznější a lépe pozorovatelná je i úroveň synchronizace vývoje 

výnosových měr. Stejně jako u jednoměsíčního výnosu se potvrzuje, že pozice 

měny s nejvýraznějšími výkyvy přísluší PLN. U této měny se vyskytla jak 

nejvyšší míra zhodnocení, tak i nejvyšší míra znehodnocení, přičemž v obou 

případech její hodnota činila zhruba 15 %. V posledních dvou letech 

sledovaného období je sice patrné snížení a stabilizace výnosových měr, 

nicméně excesivní znehodnocení PLN a zejména HUF na samotném konci 

období nám neumožňuje tento závěr přijmout zcela komplexně. Výpočty 

šestiměsíční míry výnosu tak jednoznačně potvrdily závěry pramenící 

z hodnot a vývoje jednoměsíčních výnosových měr a ukázaly, že hlavně HUF 
                                                 
26 Výjimku představuje opět HUF, jehož prudké znehodnocení výrazně ovlivnilo i vývoj jednoměsíční 

výnosové míry. 
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a PLN se nenacházejí v situaci vhodné pro vstup do ERM II a začátek plnění 

KSDK. 

V případě jednoleté výnosové míry je u všech zkoumaných měn patrný 

v posledních 18 měsících společný vývoj. Dochází k postupnému snižování 

míry zhodnocení, a to až do záporných hodnot u PLN a zejména HUF.  

S nejmenší intenzitou je tento trend pozorovatelný u SKK, kde lze dokonce  

v polovině roku 2006 nalézt vývojový zvrat a návrat ke zrychlujícímu se 

tempu apreciace. 

U dvouleté výnosové míry docházelo k podobnému vývoji, nicméně na 

konci září 2006 byla hodnota tří měn (CZK, PLN, SKK) vyšší než před dvěma 

lety. Míra apreciace dosáhla u CZK a PLN zhruba 10 % a zhodnocení SKK 

činilo přibližně 7,5 %. Výpočty tak potvrzují, že při ustálení současného stavu 

by tyto tři měny z hlediska celkové změny za dva roky neměly mít problém se 

splněním KSDK. Podmínkou ovšem je aplikace asymetrického přístupu  

s povolenou apreciací až 15 % od centrální parity. V této souvislosti je 

nicméně nutno připomenout velmi silné zhodnocení PLN, které vyvrcholilo 

v únoru 2006 s dvouletou výnosovou mírou okolo 30 %. Takto intenzivní 

apreciace by při zapojení do ERM II vyžadovala multilaterální dohodu o 

revalvaci centrální parity PLN vůči euru a tedy možné komplikace při plnění 

KSDK. Na druhé straně HUF zakončil sledované období na úrovni o zhruba 

10 % nižší než byla v září 2004. Takový vývoj devizového kurzu by byl  

s plněním KSDK zcela neslučitelný. 

Analýza výnosnosti měn vedla k následujícím klíčovým závěrům. 

S výjimkou HUF lze v posledním období pozorovat stabilizaci vývoje 

výnosových měr ve všech časových horizontech. Přijmeme-li hypotézu, že 

minulé hodnoty a vývoj výnosových měr, a to zejména z nedávného období, 

jsou vhodným nástrojem pro předpověď vývoje v blízké budoucnosti, nelze  

však doporučit vstup HUF a PLN do ERM II. Amplitudy změn devizových 

kurzů těchto měn, jejich četnost a další aspekty by neumožňovaly splnění 

KSDK. Naopak vývoj CZK svědčí o určité stabilizaci a pokračování v trendu 
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apreciace v řádu jednotek procent ročně. Jelikož SKK již do ERM II vstoupila, 

můžeme z hlediska výnosových měr zhodnotit i načasování vstupu. Období 

vstupu SKK do ERM II (listopad 2005) bylo z pohledu výše a vývoje 

výnosových měr vhodné pro vstup do ERM II. Všechny analyzované 

výnosové míry se vyvíjely stabilně, přičemž jednoměsíční a šestiměsíční 

výnosová míra fluktuovaly již od května 2006 v úzkém rozpětí (2,2 %; -1,7 %) 

respektive (2,8 %; -2,5 %). Velmi příznivě se ve zmíněném období vyvíjely i 

dlouhodobé výnosové míry, když jednoletá míra nabývala většinou hodnoty 2-

4 % a dvouletá výnosová míra 6-8 %, což nasvědčovalo o stabilizované míře 

apreciace plně konvenující s pravidly KSDK. 

 

3.2 Analýza volatility devizových kurzů 

Druhá část empirické analýzy v třetí kapitole habilitační práce je 

věnována volatilitě devizových kurzů. V odborné literatuře se volatilitě, a to 

nejen ve spojení s devizovými kurzy, přikládá značná pozornost a k jejímu 

měření bylo vyvinuto a použito mnoho různých nástrojů a přístupů. Co však 

odborná literatura nenabízí, je všeobecně platný konsensus ohledně nejlepší 

metody měření volatility cen finančních aktiv a potažmo i devizových kurzů. 

Jelikož cílem habilitační práce není porovnávat jednotlivé přístupy ani nalézt 

ten nejvhodnější, ale analyzovat volatilitu devizových kurzů měn EU4, jsou 

pro tyto účely použity pouze ty nejčastěji doporučované a aplikované 

empirické metody. Jak již bylo naznačeno v úvodu třetí kapitoly, jedná se o 

analýzu volatility pomocí směrodatné odchylky a pomocí modelů GARCH a 

TARCH. Poněvadž veškeré empirické studie v habilitační práci jsou 

prováděny v kontextu měnové integrace a plnění KSDK, zařadili jsme do 

skupiny použitých metod i analytické nástroje využívané ECB a Evropskou 

komisí při hodnocení plnění KSDK. Takto koncipovaná analýza volatility 

devizových kurzů EU zajistí dosažení komplexních výsledků i vysokou míru 

jejich porovnatelnosti. 
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Ačkoliv volatilita devizových kurzů patří mezi často analyzovanou 

problematiku v odborné literatuře, existuje pouze omezený počet studií 

věnujících se volatilitě devizových kurzů v EU4 nebo NČS. Studie, které 

v jistém smyslu pracují s volatilitou devizových kurzů lze rozdělit na práce 

analyzující příčiny volatility devizových kurzů, práce zkoumající dopad 

volatility devizových kurzů na různé ekonomické veličiny a neposlední řadě 

jsou to studie zaměřené přímo na odhad a modelování volatility devizových 

kurzů. Následující chronologický přehled obsahuje ty nejvýznamnější a také 

nejnovější výzkumné práce. 

Halpern a Wyplosz (1997) například dokumentují a interpretují 

stylizovaná fakta o vývoji devizových kurzů v tranzitivních ekonomikách a 

věnují se i volatilitě. Szapáry a Jakab (1998) zase zhodnocují zkušenosti 

Maďarska s aplikací devizového režimu posuvného zavěšení v letech 1995-

1997. Kočenda (1998) srovnává volatilitu devizového kurzu CZK v různých 

fázích jejího zafixování vůči měnovému koši. Dochází k závěru, že volatilita 

devizového kurzu poklesla po rozšíření fluktuačního pásma. Ivaničová a 

Rublíková (2002) analyzují vývoj SKK po zavedení režimu plovoucího 

devizového kurzu. Brasili a Sitzia (2003) poskytují analýzu různých aspektů 

vývoje devizových kurzů v zemích SVE při použití panelového datového 

souboru.  

Belke a Setzer (2003, 2004) zkoumají dopad volatility devizových 

kurzů na trh práce a míru nezaměstnanosti v zemích EU4 respektive SVE. 

Valachy a Kočenda (2005) srovnávají volatilitu devizových kurzů v EU4 a 

skupině vybraných zemí účastnících se bývalého Evropského měnového 

systému a uspořádání měnového hada. Použití alternativních přístupů jim 

umožňuje konstatování o nárůstu volatility po zavedení režimu plovoucího 

devizového kurzu v zemích EU4. Égert a Morales-Zumaquero (2005) 

analyzují přímý dopad volatility devizových kurzů na exportní výkonnost 

zemí SVE. Zaměřují se i na nepřímý vliv prostřednictvím změn devizových 

režimů. Frömmel (2006) zase odhaduje volatilitu devizových kurzů v šesti 
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zemích SVE v kontextu změn devizového uspořádání a svou studii uzavírá 

konstatováním, že nelze pro všechny země jednoznačně určit směr a intenzitu 

dopadu změny devizového režimu na volatilitu devizových kurzů. Stančík 

(2006) ve své studii definuje hlavní determinanty volatility devizového kurzu 

v NČS a dochází opět k výsledkům rozdílným napříč analyzovanými zeměmi.  

Zhodnocení volatility devizových kurzů ve vybraných NČS a 

kandidátských zemích pomocí simulace účasti v ERM II poskytuje Stavárek 

(2006a). Podobný přístup je použit i v Čech et al. (2005). Analýza volatility 

devizových kurzů v EU4 pomocí několika alternativních metod je obsažena 

v Stavárek (2006b), přičemž všechny aplikované nástroje nasvědčují na pokles 

a stabilizaci volatility v posledním období. Fidrmuc a Horváth (2006a) 

vyhodnocují dynamiku devizových kurzů ve vybraných NČS pomocí 

dvoufázové analýzy. Ta nejprve obsahuje odhad rovnovážného kurzu a 

následně výzkum vlivu vzdálenosti aktuálního kurzu od rovnovážné úrovně na 

volatilitu. Fidrmuc a Horváth (2006b) zkoumají volatilitu devizových kurzů 

v některých NČS z hlediska kredibility kurzové politiky a poukazují na 

skutečnost, že nízká kredibilita kurzové politiky zvyšuje volatilitu devizových 

kurzů. 

 

3.2.1 Analýza volatility metodou směrodatné odchylky 

Nejtypičtější metodou odhadu volatility je použití směrodatné 

odchylky.27 Tento přístup předpokládá lineární charakter časových řad a jejich 

normální rozdělení s průměrnou hodnotou výnosů rovnající se nule. 

V literatuře se nevyskytuje pouze jediná podoba směrodatné odchylky, ale  

k modelování volatility devizových kurzů je použito několik jejích verzí a 

modifikací. V praxi se nejčastěji vyskytuje směrodatná odchylka výnosů za 

                                                 
27 K empirickým studiím využívajícím směrodatnou odchylku můžeme mimo jiné zařadit Stavárek 

(2006b), Belke a Setzer (2003), Vergil (2002), Dell Ariccia (1998), Hallett a Anthony (1997), 

Andersen a Bollerslev (1998), Jorion (1995), Chowdhury (1993), Scott a Tucker (1989). 
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určité různě dlouhé pevné nebo i klouzavé období v minulosti. Další proxy 

proměnnou kurzové volatility bývá například směrodatná odchylka prvních 

diferencí devizových kurzů v logaritmickém vyjádření.  

Alternativou vůči směrodatné odchylce mohou být modely založené na 

exponenciálně vážených klouzavých průměrech. Základním rozšířením oproti 

klasické směrodatné odchylce je skutečnost, že novější pozorování mají na 

celkový výsledek větší vliv než pozorování starší. Změny devizového kurzu 

v bližší minulosti jsou tedy z hlediska volatility považovány za důležitější než 

kurzový vývoj v dávnější minulosti.28 Další možností výpočtu volatility, 

kterou lze zařadit do kategorie lineárních modelů, je „high-low“ odchylka 

definovaná jako procentní rozdíl mezi maximálním a minimálním spotovým 

kurzem v průběhu určitého období nebo jako rozdíl mezi nejvyšším a 

nejnižším denním výnosem v průběhu analyzovaného období. 

 

3.2.1.1 Teoretické vymezení použitých indikátorů volatility 

Na základě předešlé diskuse a nedostatku shody na optimální metodě 

odhadu bylo učiněno rozhodnutí o experimentálním použití více metod a 

následném srovnání obdržených výsledků. Nejprve byla použita skupina 

směrodatných odchylek anualizovaných denních výnosů nominálních 

bilaterálních devizových kurzů za různě dlouhá klouzavá období. Pro všechny 

devizové kurzy byla vypočítána volatilita ze směrodatných odchylek souborů 

denních výnosů čítajících 30, 180, 360 a 720 pozorování. V tomto případě je 

volatilita devizových kurzů definována následovně. 

 

  360*
1

1

−

−−=
i

ii
i ER

ERER
r ,             (3.2) 

                                                 
28 Blíže o modelech exponenciálně váženého klouzavého průměru pojednává například Brooks (2002, 

s. 442-444). 
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kde r i je anualizovaný denní výnos, r představuje průměr anualizovaných 

denních výnosů, Vt je směrodatná odchylka zastupující volatilitu devizových 

kurzů a m je řád klouzavého průměru (počet r i zahrnutých do výpočtu). 

Použit byl také další časově proměnlivý indikátor volatility sestavený 

jako směrodatná odchylka změn devizového kurzu v logaritmickém vyjádření. 

Zachován byl princip klouzavého průměru i délky období. Zápis výpočtu je 

následující: 

 

  

( )
m

erer
V

m

i
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t
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−−−− −
= 1

2
21

,            (3.4) 

 

kde er je logaritmus devizového kurzu a všechny ostatní proměnné jsou 

definovány jako v předešlém případě. 

Jako poslední indikátor volatility byla zvolena „high-low“ odchylka 

neboli rozpětí mezi extrémními hodnotami. Definice odchylky vychází  

z následujícího zápisu: 

 

  σhl = max (r i) – min (r i) ,             (3.5) 

 

kde σhl je „high-low“ odchylka, max (r i) a min (r i) reprezentují maximální a 

minimální denní výnos v průběhu určitého období před dnem pozorování.  

Z důvodu konstrukce indikátoru lze konstatovat, že „high-low“ odchylka je 

méně citlivá na extrémní a ojedinělé výkyvy než směrodatná odchylka, a proto 

se její použití doporučuje u datových souborů s malým počtem pozorování. 
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3.2.1.2 Výsledky analýzy volatility metodou směrodatné odchylky 

 Pro analýzu volatility devizových kurzů byla opět použita stejná data 

jako v předešlých případech, avšak kurzy byly do výpočtů zakomponovány  

v přímém kótování (počet jednotek národní měny za jednu jednotku eura).  

K výpočtu byly použity ukazatele volatility definované rovnicemi (3.2) – 

(3.5). Ačkoliv předpoklady a konstrukce zvolených indikátorů se od sebe 

částečně liší, jejich experimentální použití na stejný datový soubor vedlo  

k velmi podobným a konzistentním výsledkům rozcházejícím se pouze 

marginálně. Tento závěr je podpořen výsledky korelační analýzy, která 

zahrnovala všechny hodnoty volatility pro všechny devizové kurzy. Nejnižší 

korelační koeficient mezi obdrženými výsledky (0,8121) se vyskytnul  

v případě směrodatné odchylky denních změn logaritmovaných devizových 

kurzů a „high-low“ odchylky u devizového kurzu PLN/EUR.  

Takto homogenní výsledky nám proto umožňují, abychom prezentovali 

pouze jeden z nabízených ukazatelů a pokládali jej z pohledu celé skupiny 

lineárních modelů za dostatečně reprezentativní a vypovídající. Pro tento účel 

byla zvolena v praxi nejčastěji používaná směrodatná odchylka 

anualizovaných denních výnosů nominálních bilaterálních devizových kurzů. 

Hodnoty a vývoj volatility vypočítané podle vztahů (3.2) a (3.3) jsou 

znázorněny v grafech 3.9 – 3.12. 

Pro každý devizový kurz byly vypočteny čtyři směrodatné odchylky 

pokrývající různé dlouhé klouzavé časové intervaly. Pro zhodnocení 

krátkodobé a střednědobé volatility byly použity jednoměsíční a šestiměsíční 

směrodatné odchylky. Dlouhodobá volatilita byla analyzována pomocí 

jednoleté a dvouleté směrodatné odchylky. Na výsledcích je jednoznačné 

patrné, že volatilita je do značné míry ovlivňována aktuálně platným 

devizovým režimem i změnami v devizovém uspořádání. 
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Graf 3.9 Volatilita devizového kurzu CZK/EUR (1.11.1996 – 30.9.2006) 

 Pramen: vlastní výpočty na základě dat z Pacific Exchange Rate Service 

 

 

Graf 3.10 Volatilita devizového kurzu HUF/EUR (1.11.1996 – 30.9.2006) 

 Pramen: vlastní výpočty na základě dat z Pacific Exchange Rate Service 
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Graf 3.11 Volatilita devizového kurzu PLN/EUR (1.11.1996 – 30.9.2006) 

 Pramen: vlastní výpočty na základě dat z Pacific Exchange Rate Service 

 

 

Graf 3.12 Volatilita devizového kurzu SKK/EUR (1.11.1996 – 30.9.2006) 

 Pramen: vlastní výpočty na základě dat z Pacific Exchange Rate Service 
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Ačkoliv se vývoj volatilit devizových kurzů liší, lze v grafech 

pozorovat několik společných jevů, které můžeme považovat za klíčové. 

Jejich všeobecnou platnost nicméně narušuje devizový kurz HUF/EUR, jehož 

volatilita se v mnohých směrech vymyká ostatním. I přesto lze u všech 

devizových kurzů označit rok 2000 za období zvýšené a v analyzovaném 

časovém úseku i maximální volatility. Toto období u jednotlivých devizových 

kurzů může různou měrou přesahovat buď do roku 1999 nebo 2001. 

S výjimkou kurzu HUF/EUR se volatilita na konci sledovaného období dostala 

na minimální úroveň nebo se jí alespoň výrazně přiblížila, přičemž proces 

stabilizace a snižování volatility započal zhruba na začátku roku 2003. I přes 

podstatné snížení nadále zůstává měnou s největší volatilitou PLN. Volatilita 

kurzu HUF/EUR se v posledním pololetí vydala opačným směrem než u 

zbývajících kurzů a v září 2006 činila její výše téměř dvojnásobek hodnoty ze 

září 2005. 

Vypočtené ukazatele volatility lze použít i pro zhodnocení načasování 

vstupu SKK do ERM II. Z čistě parciálního pohledu kurzové volatility byl 

termín vstupu do ERM II zvolen zcela optimálně. Slovensko tento významný 

krok na cestě měnové integrace učinilo v období charakteristickém nízkou a 

stabilní volatilitou devizového kurzu SKK/EUR, která navíc byla v té době ze 

všech zemí EU4 nejnižší.29 Obecně lze na závěr analýzy volatility devizových 

kurzů metodou směrodatné odchylky konstatovat, že vývoj u kurzů 

CZK/EUR, PLN/EUR a SKK/EUR je příznivý, a to i v kontextu reálného či 

potenciálního plnění KSDK. 

Ačkoliv patří směrodatná odchylka k velmi populárním a často 

používaným ukazatelům volatility devizového kurzu, její konstrukce je 

z pohledu současné finanční vědy jednoduchá. Při aplikaci směrodatné 

odchylky na devizové kurzy se vychází z předpokladu, že průměrná denní 

                                                 
29 Stavárek (2006b) na podobném základě demonstruje, že rozhodnutí o vstupu do ERM II bylo 

načasováno vhodně i v ostatních NČS, které tak učinily. V jejich případě však bylo rozhodování 

výrazně ulehčeno aktuálně aplikovaným režimem devizového kurzu, který byl s ERM II konzistentní. 
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změna je nulová. Například platnost kryté úrokové parity však již tento 

předpoklad vyvrací. Směrodatná odchylka je také založena na předpokladech, 

které časové řady devizových kurzů a jiných finančních dat nesplňují. Je proto 

žádoucí analyzovat volatilitu devizových kurzů i alternativními nástroji a 

metodami. 

 

3.2.2 Analýza volatility modely GARCH a TARCH 

V poslední době se v odborné literatuře zaměřené na analýzu volatility 

velmi často používají modely založené na konceptu autoregresivní podmíněné 

heteroskedasticity (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, dále 

ARCH).30 Tyto modely předpokládají v čase proměnlivou volatilitu časových 

řad, což je jeden ze základních rysů ekonomických a především finančních 

dat. Jelikož až do 80. let 20. století se ve výzkumu i praxi používaly výhradně 

modely založené na předpokladu konstantní volatility, staly se modely třídy 

ARCH základem moderní finanční ekonometrie. Poprvé byla koncepce ARCH 

představena a publikována v Engle (1982). 

3.2.2.1 Teoretické vymezení modelů GARCH a TARCH 

Nutnost aplikace modelů třídy ARCH nabývá na významu zejména při 

použití časových řad s častější frekvencí pozorování, například denní, což je i 

případ devizových kurzů analyzovaných v habilitační práci. V naprosto drtivé 

většině případů se dostaneme do situace, kdy nejsou splněny podmínky, za 

nichž lze aplikovat lineární modely typu ARMA (Autoregressive Moving 

Average) nebo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). 

K základním „prohřeškům“ patří hlavně nesplnění podmínky 

homoskedasticity a normality časových řad (Artl a Radkovský, 2000, s. 41).  

                                                 
30 Z poslední doby můžeme mezi studiemi zaměřenými na volatilitu devizových kurzů zmínit 

například práce Singh (2002), Orlowski (2003), Valachy a Kočenda (2003), Fidrmuc a Horváth 

(2006a, 2006b), Frömmel (2006), Stančík (2006) nebo Yang (2006). 
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Filtrace takových časových řad modelem ARMA nebo ARIMA nevede 

k časové řadě typu bílého šumu a analyzovaná časová řada je zpravidla 

charakteristická měnící se variabilitou, kterou nazýváme proměnlivou 

volatilitou časové řady. Test heteroskedasticity pak následně vede k závěru, že 

časová řada není homoskedastická. Jak ukazuje Brooks (2002, s. 445-446), 

fenomén proměnlivé volatility vysokofrekvenčních finančních dat lze spojit i 

se shlukováním volatility (volatility clustering). Princip shlukování vychází 

z tendence výrazných změn v cenách finančních aktiv následovat výrazné 

změny a tendence malých změn následovat malé změny. Jinými slovy je 

současná úroveň volatility pozitivně korelována s úrovní v bezprostředně 

předcházejících obdobích. Finanční časové řady s denní frekvencí pozorování 

obvykle mají i rozdělení pravděpodobnosti hodnot, které se liší od normálního 

rozdělení. Jejich typické rozdělní je ve skutečnosti špičatější a má „tlustší 

chvosty“ než normální rozdělení.  

Engle (1982) upozornil na skutečnost, že standardní lineární modely 

typu ARMA nebo ARIMA sice umožňují v čase proměnlivou střední hodnotu, 

ale podmíněný rozptyl je konstantní, což už realitě neodpovídá. Bylo tedy 

nutné navrhnout modely, které by splňovaly předpoklad v čase se měnícího 

podmíněného rozptylu (případně podmíněné střední hodnoty a podmíněného 

rozptylu). Podstatným rysem této koncepce je, že se nemění původní 

požadavek normality. 

Princip nelineárních modelů volatility si nyní představíme podrobněji. 

Vycházejme z představy, že například stacionární model AR(1), který by bylo 

možné použít pro modelování logaritmů výnosů finančních aktiv, je vhodné  

z důvodu proměnlivé volatility modifikovat do tvaru: 

 

  Xt = φ Xt-1 + εt,              (3.6) 

 

kde φ < 1 a {εt} je podmíněně heteroskedastický proces s podmíněnou 

střední hodnotou E(εtΩt-1) = 0 a podmíněným rozptylem D(εtΩt-1) = 
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E(εt
2Ωt-1) = h, kde Ωt-1 je relevantní minulá informace až do času t-1. Tyto 

požadavky splňuje model procesu {εt} ve tvaru: 

   

   εt = etht
1/2,               (3.7) 

 

kde veličiny procesu {εt} jsou nezávislé s nulovou střední hodnotou a 

jednotkovým rozptylem. 

Je-li rozdělení náhodné veličiny et za podmínky informace, která je  

k dispozici v čase t-1, normované normální, tj. et~N(0,1), potom je rozdělení 

náhodné veličiny Xt za podmínky informace, která je k dispozici v čase t-1, 

rovněž normální, avšak s podmíněným rozptylem, který se mění v závislosti 

na čase, tj. Xt~N(0,ht). 

Konkrétní modely volatility jsou potom dány formou podmíněného 

rozptylu ht. Engle (1982) navrhl modely podmíněného rozptylu třídy ARCH. 

Nejjednodušším z nich je model ARCH(1), který má podmíněný rozptyl ve 

tvaru: 

 

  2
11 −+= tth εαω ,              (3.8)  

 

a model ARCH(q) lze vyjádřit jako: 

 

   ∑
=

−+=
q

i
tith

1

2
1εαω ,              (3.9) 

  

Engle (1982) vyvinul teorii odhadu modelů ARCH, stanovil podmínky 

konzistence a asymptotické normality maximálně věrohodných odhadů jejich 

parametrů a představil test hypotézy o nepřítomnosti ARCH efektu ve složce 

εt. Definice modelu ARCH se stala základem pro mnoho dalších typů 

lineárních a nelineárních modelů podmíněného rozptylu ht. Tyto modely 
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vycházejí především z empiricky pozorovaných vlastností konkrétních 

finančních a ekonomických časových řad. Bylo například zjištěno, že kvadráty 

logaritmů výnosů časových řad s vysokou frekvencí pozorování (denní nebo 

týdenní) jsou charakteristické relativně pomalu klesající autokorelační funkcí, 

což by vyžadovalo mnoho zpoždění v modelu ARCH, tj. vysokou hodnotu q. 

Bollerslev (1986) a Taylor (1986) proto nezávisle na sobě přišli s myšlenkou 

rozšířit model ARCH o zpožděný podmíněný rozptyl ht. Tímto způsobem 

upravený model ARCH lze vyjádřit ve tvaru 

 

  ∑∑
=

−
=

− ++=
q

i
iti

q

i
tit hh

11

2
1 βεαω ,          (3.10) 

 

přičemž se označuje jako GARCH. Postupem času se stal v empirické praxi 

nejpopulárnějším modelem volatility GARCH (1,1)31. Ten je aplikován i 

v habilitační práci a má následující podobu. 

 

   εt = etht
1/2,             (3.11) 

   ittt hh −− ++= 1
2

11 βεαω ,           (3.12) 

 

kde ω > 0, α1 ≥ 0 a β1 ≥ 0. Jestliže α1 + β1 < 1, považujeme proces za slabě 

nestacionární. Proces GARCH (1,1) stejně jako procesy ARCH generují řady 

hodnot, které mají rozdělení špičatější a s „tlustšími chvosty“ ve srovnání  

s rozdělením normálním. 

Modely třídy ARCH se dále rozvíjejí a v literatuře bylo představeno a 

empiricky použito mnoho různých typů a variant zaměřených na řešení 

určitého problému. Jednou z oblastí, které byla věnována velká pozornost je 

asymetrie. Specifikace GARCH totiž předpokládá zcela symetrický dopad 

                                                 
31 Takto byl model GARCH (1,1) explicitně označen v tiskové zprávě oznamující udělení Nobelovy 

ceny za ekonomii v roce 2003 Robertu Englemu a Clive Grangerovi.  
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inovací a informací na volatilitu. Skutečnost, zda je inovace 2 1−tε  pozitivní 

nebo negativní vůbec neovlivňuje očekávaný rozptyl v následujícím období a 

jediným rozhodujícím faktorem je velikost inovace. Jednoduše řečeno, 

v GARCH modelu mají dobré i špatné inovace totožný efekt. Teorie pákového 

efektu, poprvé popsaná na příkladu akciového trhu v Black (1976), 

předpokládá rozdílný dopad pozitivních a negativních inovací na volatilitu. 

Výrazný neočekávaný propad cen na trhu by měl podle této teorie 

způsobit vyšší volatilitu než stejně výrazný neočekávaný nárůst cen. 

V kontextu této skutečnosti navrhli Zakoian (1994) a Glosten et al. (1993) 

model TARCH (Threshold ARCH) uzpůsobený k analýze asymetrické 

volatility. Model TARCH lze definovat jako standardní model GARCH 

rozšířený o pákovou dummy proměnnou umožňující asymetrický efekt inovací 

na volatilitu. Jeho matematický zápis je následující 

 

   εt = etht
1/2,             (3.13) 

   2
111

2
11 −−−− +++= ttittt dhh εξβεαω ,         (3.14) 

 

přičemž dummy proměnná dt-1 se rovná 1, jestliže 2 1−tε < 0 anebo v ostatních 

případech je dt-1 rovno 0. Zbývající proměnné modelu jsou totožné se 

specifikací GARCH. Uvedený nebo mírně doplněný TARCH model byl 

v minulosti aplikován na devizové trhy v tranzitivních zemích například ve 

studiích Kočenda (1998), Orlowski (2003), Valachy a Kočenda (2003), 

Fidrmuc a Horváth (2006a, 2006b) nebo Stančík (2006). 
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3.2.2.2 Výsledky analýzy volatility modely GARCH a TARCH 

Při analýze volatility devizových kurzů pomocí modelů GARCH a 

TARCH byly použity stejné časové řady, jako u analýzy metodou směrodatné 

odchylky, což znamená devizové kurzy v přímém kótování (počet jednotek 

národní měny EU4 za jedno euro). Devizové kurzy byly před odhadem 

modelů logaritmovány. Všeobecnou definici GARCH modelu z rovnic (3.11) 

a (3.12) jsme pro potřeby habilitační práce z důvodu lepší srozumitelnosti a 

konzistentnosti popisu proměnných mírně upravili do následujícího tvaru: 

 

  jtj
D
jts ξµ +=∆ ,            (3.15) 

  jtjtjjtjjjt ωσγξγγσ +++= −−
2

13
2

121
2

,         (3.16) 

 

kde D
jts je logaritmus spotového denního kurzu eura vůči měně j v čase t. 

V rovnici (3.15) nejsou kromě konstanty obsaženy žádné vysvětlující 

proměnné, jelikož se všeobecně předpokládá, že denní devizové kurzy jsou 

z převážné části ovlivňovány novými informacemi a dalšími náhodnými 

faktory.32  Konstanta µt z rovnice (3.15) ukazuje míru apreciace či depreciace 

měny a u reziduální složky ξjt se předpokládá existence v čase proměnlivého 

podmíněného rozptylu σ2, který je definován rovnicí (3.16). Rovnice 

podmíněného rozptylu obsahuje ARCH složku ξjt-1 a GARCH složku 2
1−jtσ . 

Odhady modelů GARCH a TARCH byly provedeny pro všechny měny 

EU4 a tři různá časová období (kompletních 10 let, léta 2001-2006 a období 

členství v EU). Uvedená období byla zvolena v souladu s korelační či 

kointegrační analýzou. Modely byly odhadnuty za použití logaritmické 

věrohodnostní funkce doporučené v Bollerslev (1986) a optimalizačního 

                                                 
32 Zajímavou studií na toto téma se zaměřením na země a měny SVE je Bask a Fidrmuc (2006). 
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algoritmu popsaného v Brendt et al. (1974). Výsledky odhadů jsou 

prezentovány v tabulkách 3.1 – 3.3. 

Tabulka 3.1 Odhady modelu GARCH (1.10.1996 – 30.9.2006) 

 CZK HUF PLN SKK 

µ 
-0,0000 

(-0,9686) 
0,0001 

(1,2187) 
-0,0000 

(-0,2575) 
-0,0000 

(-1,1565) 

γ1 
0,0000*** 
(4,5266) 

0,0000** 
(2,1809) 

0,0000*** 
(3,4161) 

0,0000*** 
(6,0979) 

γ2 
0,1472*** 
(3,2831) 

0,2517*** 
(4,4211) 

0,0964*** 
(3,7564) 

0,3334*** 
(3,7690) 

γ3 
0,8249*** 
(21,796) 

0,5938*** 
(5,9559) 

0,8610*** 
(23,357) 

0,7215*** 
(19,492) 

γ2 + γ3 = 1 
0,9721* 
[0,0924] 

0,8455** 
[0,0470] 

0,9574*** 
[0,0088] 

1,0549 
[0,3492] 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách 

p-hodnoty Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1. ***, ** a * znamená statistickou 

významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. 

 

 Tabulka 3.2 Odhady modelu GARCH (1.10.2001 – 30.9.2006) 

 CZK HUF PLN SKK 

µ 
-0,0000 

(-0,8448) 
-0,0000 

(-0,2583) 
-0,0000 

(-0,2763) 
-0,0001 

(-1,4561) 

γ1 
0,0000*** 
(2,9768) 

0,0000* 
(1,7558) 

0,0000* 
(1,7877) 

0,0000*** 
(4,8779) 

γ2 
0,0910*** 
(3,0612) 

0,2347*** 
(2,8893) 

0,0563** 
(2,5463) 

0,3236*** 
(3,9950) 

γ3 
0,8530*** 
(20,633) 

0,5184*** 
(3,6483) 

0,8646*** 
(14,940) 

0,2587** 
(2,1624) 

γ2 + γ3 = 1 
0,9440*** 
[0,0054] 

0,7531* 
[0,0606] 

0,9209* 
[0,0637] 

0,5823*** 
[0,0001] 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách 

p-hodnoty Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1. ***, ** a * znamená statistickou 

významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. 

 



 93 

Tabulka 3.3 Odhady modelu GARCH (1.5.2004 – 30.9.2006) 

 CZK HUF PLN SKK 

µ 
-0,0001 

(-1,1187) 
-0,0000 

(-0,1409) 
-0,0004* 
(-1,7396) 

-0,0001 
(-0,9680) 

γ1 
0,0000*** 
(3,3655) 

0,0000* 
(1,8018) 

0,0000 
(1,5271) 

0,0000** 
(2,5590) 

γ2 
0,2228** 
(2,0383) 

0,1228*** 
(2,8355) 

0,1251 
(1,5277) 

0,1766*** 
(2,6885) 

γ3 
0,3090* 
(1,9106) 

0,8347*** 
(13,949) 

0,3986 
(1,1317) 

0,7369** 
(9,9708) 

γ2 + γ3 = 1 
0,5318*** 
[0,0009] 

0,9575 
[0,1404] 

0,5237* 
[0,0922] 

0,9135** 
[0,0441] 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách 

p-hodnoty Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1. ***, ** a * znamená statistickou 

významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. 

Výsledky odhadů GARCH modelů vedou k několika zajímavým 

závěrům. Za prvé můžeme konstatovat, že kromě jedné výjimky se u měn EU4 

neprojevil statisticky významný trend nominální apreciace či depreciace. Tou 

výjimkou je zhodnocení PLN v období členství Polska v EU. Dokládá to 

statisticky významný záporný parametr konstanty µ uvedený v tabulce 3.3. Pro 

ilustraci je možno odkázat na graf 2.1, který prezentuje vývoj devizového 

kurzu všech měn EU4. 

Za druhé je patrné, že podmíněná volatilita významně závisí jak na 

druhé mocnině zpožděné reziduální složky ξjt-1, tak i na jejím zpožděném 

podmíněném rozptylu 2
1−jtσ . Příslušné parametry γ2 a γ3 jsou vysoce 

signifikantní pro všechny měny zejména v modelech analyzujících období 

1996-2006 a 2001-2006. Jinými slovy tedy můžeme říci, že do současné 

úrovně volatility se promítají jak dopady „novinek“ či náhodných událostí 

z minulosti zastoupené ARCH složkou modelu, tak i vliv rozptylu 

z předešlého období vyjádřeného GARCH složkou. V období pokrývajícím 

členství EU4 v EU však klesá velikost i statistická významnost parametru γ3 u 

všech měn kromě HUF. V případě PLN se dokonce jedinou signifikantní 
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proměnnou modelu stala konstanta µ. Nasvědčuje to klesající míře persistence 

GARCH složky ve volatilitě devizových kurzů. 

Další zajímavé informace lze vyčíst ze součtu koeficientů γ2 a γ3. Jeho 

výše totiž vypovídá o rychlosti s jakou předpovídaná hodnota podmíněné 

volatility konverguje k ustálenému stavu. Čím více se součet přibližuje 

hodnotě 1, tím je přizpůsobování pomalejší. Skutečné hodnoty součtu 

parametrů jsou uvedeny v posledním řádku tabulek 3.1 – 3.3. Ukazuje se, že 

velmi často se hodnoty přibližují jedničce, nicméně u devizových kurzů 

CZK/EUR a PLN/EUR došlo v letech 2004-2006 k výraznému poklesu.  

U všech odhadnutých GARCH modelů byl proveden Waldův test nulové 

hypotézy H0: γ2 + γ3 = 1. Ve většině případů bylo možno tuto hypotézu 

odmítnout, avšak testy pro HUF v letech 2004-2006 a SKK v celém období 10 

let vedly k odlišným závěrům. 

Vývoj volatility devizových kurzů je zobrazen v grafech 3.13 – 3.15. 

Grafy obsahují odhadnuté hodnoty podmíněného rozptylu pro všechny 

analyzované devizové kurzy podle jednotlivých aplikovaných období. 

Graf 3.13 Podmíněný rozptyl v GARCH modelu (1.10.1996 – 30.9.2006) 
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Graf 3.14 Podmíněný rozptyl v GARCH modelu (1.10.2001 – 30.9.2006) 
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Graf 3.15 Podmíněný rozptyl v GARCH modelu (1.5.2004 – 30.9.2006) 
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Hodnoty podmíněného rozptylu jasně ukazují, že v druhé polovině 

zkoumaného desetiletého období, kdy ve všech zemích EU4 již platil volnější 

režim devizového kurzu, došlo k poklesu volatility a její stabilizaci. 

Odhadnuté výsledky nám zároveň umožňují konstatovat, že volatilita 

devizových kurzů HUF/EUR a PLN/EUR převyšuje v letech 2001-2006 

volatilitu kurzů CZK/EUR a SKK/EUR. V posledním analyzovaném pololetí 

je evidentní prudké zvýšení volatility devizového kurzu HUF/EUR spojené 

s etapou významného znehodnocení HUF. Zajímavým a dobře čitelným rysem 

vývoje volatility je velmi homogenní chování při extrémních výkyvech. 

Zejména v období členství v EU je extrémní výkyv v mnoha případech patrný 

u všech devizových kurzů. Dokazuje to nezanedbatelnou míru podobnosti ve 

vývoji devizových kurzů v EU4. 

Jak již bylo výše naznačeno, ve finanční praxi se často setkáváme se 

skutečností, že volatilita finančních proměnných je odlišná v období 

pozitivního či negativního trendu vývoje cen. Při poklesu cen se volatilita 

obvykle zvyšuje více než při růstu cen. Asymetrie volatility má bezesporu 

významné implikace i v případě devizových kurzů. Například centrální banky 

zemí SVE a EU4 zpravidla intenzivněji zakročují proti znehodnocování 

domácí měny než proti zhodnocování. Vysvětlení může spočívat v apreciaci 

reálného devizového kurzu v důsledku Balassa-Samuelsonova efektu (Égert a 

Lommatzsch, 2004). Další implikací asymetrické volatility je i participace 

v ERM II a plnění KSDK. Jak bylo uvedeno v první kapitole, u všech zemí 

EU4 lze předpokládat, že vyhodnocení plnění KSDK bude založeno na 

asymetrickém přístupu s mnohem přísnějšími podmínkami na depreciační 

straně fluktuačního pásma ERM II. Analýza asymetrie volatility devizového 

kurzu je proto důležitá nejen pro SKK jakožto členskou měnu ERM II, ale i 

pro ostatní měny EU4, které se zatím nacházejí v předvstupní fázi. 

Na základě TARCH modelu definovaného v rovnicích (3.13) a (3.14) a 

v souladu s úpravami GARCH modelu provedenými v rovnicích (3.15) a 
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(3.16) je TARCH model aplikovaný v empirické analýze definován 

následovně: 

 

 jtj
D
jts ξµ +=∆ ,                    (3.17) 

 jtjt
arch
jtjjtjjtjjjt D ωξγσγξγγσ ++++= −−−−

2
114

2
13

2
121

2 ,        (3.18) 

 

kde arch
jtD 1− je dummy proměnná, jejíž hodnota je 1, pokud reziduální složka z 

(3.17) jtξ je záporná. Je-li reziduum nezáporné, dummy proměnná nabývá 

hodnoty 0. Ostatní proměnné modelu jsou totožné jako v GARCH specifikaci 

(3.15) a (3.16). 

Záporná hodnota koeficientu 4jγ naznačuje, že negativní inovace či 

šoky vyjádřené apreciací domácí měny (poklesem ceny zahraniční měny 

v domácích měnových jednotkách) zvyšují následnou volatilitu devizového 

kurzu více než pozitivní inovace vyjádřené při přímém kótování depreciací 

domácí měny (růstem ceny zahraniční měny v domácích měnových 

jednotkách). Naopak kladná hodnota parametru 4jγ  znamená, že apreciace 

domácí měny vede ke snížení volatility v následujícím období. Hodnota 

statisticky významného parametru 4jγ pak indikuje velikost a sílu pákového 

efektu.  

Výsledky odhadů TARCH modelů pro všechny EU4 měny a jednotlivá 

období jsou sumarizovány v tabulkách 3.4 – 3.6. Společně s hodnotami 

parametrů jsou v posledních dvou řádcích uvedeny součty patřičných 

koeficientů a v hranatých závorkách také p-hodnoty Waldova testu nulové 

hypotézy, že součet uvedených koeficientů je roven 1. 
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Tabulka 3.4 Odhady modelu TARCH (1.10.1996 – 30.9.2006) 

 CZK HUF PLN SKK 

µ 
-0,0002* 
(-1,7969) 

0,0003*** 
(2,6444) 

0,0000 
(0,1318) 

0,0000 
(0,6532) 

γ1 
0,0000*** 
(3,9730) 

0,0000** 
(2,3442) 

0,0000*** 
(4,2318) 

0,0000*** 
(8,4199) 

γ2 
0,1050*** 
(3,5975) 

0,3496*** 
(4,1029) 

0,1420*** 
(4,0022) 

0,4544*** 
(3,2252) 

γ3 
0,8395*** 
(23,588) 

0,6263*** 
(6,8269) 

0,8354*** 
(24,361) 

0,7212*** 
(25,201) 

γ4 
0,0645 

(0,9650) 
-0,2584*** 
(-3,4432) 

-0,0746* 
(-1,7552) 

-0,2570 
(-1,5738) 

γ2 + γ3 = 1 
0,9445** 
[0,0454] 

0,9758 
[0,7348] 

0,9774 
[0,2817] 

1,1756 
[0,1502] 

γ2 + γ3 + γ4 = 1 
1,0090 

[0,8356] 
0,7175*** 
[0,0008] 

0,9028*** 
[0,0016] 

0,9186** 
[0,0426] 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách 

p-hodnoty Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1 a H0: γ2 + γ3 + γ4 = 1. ***, ** a * znamená 

statistickou významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. 

 Tabulka 3.5 Odhady modelu TARCH (1.10.2001 – 30.9.2006) 

 CZK HUF PLN SKK 

µ 
-0,0001 

(-1,2997) 
0,0005*** 
(3,0579) 

0,0000 
(0,1000) 

-0,0001 
(-1,5036) 

γ1 
0,0000*** 
(3,0659) 

0,0000*** 
(4,9363) 

0,0000* 
(1,8036) 

0,0000*** 
(4,8892) 

γ2 
0,0715 

(1,5919) 
0,1830 

(1,6086) 
0,0831*** 
(2,5862) 

0,3175*** 
(3,0579) 

γ3 
0,8545*** 
(20,433) 

0,7134*** 
(8,5831) 

0,8686*** 
(14,962) 

0,2538** 
(2,1326) 

γ4 
0,0394 

(0,6377) 
-0,2766** 
(-2,3794) 

-0,0606* 
(-1,7988) 

0,0144 
(0,1056) 

γ2 + γ3 = 1 
0,9260** 
[0,0388] 

0,8964** 
[0,0383] 

0,9517 
[0,1738] 

0,5719*** 
[0,0001] 

γ2 + γ3 + γ4 = 1 
0,9654 

[0,3431] 
0,6198*** 
[0,0000] 

0,8911** 
[0,0357] 

0,5873*** 
[0,0028] 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách 

p-hodnoty Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1 a H0: γ2 + γ3 + γ4 = 1. ***, ** a * znamená 

statistickou významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. 
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Tabulka 3.6 Odhady modelu TARCH (1.5.2004 – 30.9.2006) 

 CZK HUF PLN SKK 

µ 
-0,0002 

(-1,1674) 
0,0002 

(1,3540) 
-0,0003 

(-1,3301) 
-0,0001 

(-0,9923) 

γ1 
0,0000*** 
(3,3965) 

0,0000*** 
(3,0367) 

0,0000 
(1,4875) 

0,0000*** 
(2,6870) 

γ2 
0,2251 

(1,5198) 
0,1777*** 
(4,9156) 

0,1351 
(1,6214) 

0,1766** 
(2,2835) 

γ3 
0,3096* 
(1,9322) 

0,8871*** 
(41,301) 

0,7242*** 
(4,3838) 

0,7369*** 
(9,1975) 

γ4 
-0,0050 

(-0,0275) 
-0,2167*** 
(-5,0470) 

-0,1460 
(-1,6008) 

-0,0000 
(-0,0005) 

γ2 + γ3 = 1 
0,5347*** 
[0,0026] 

1,0648** 
[0,0262] 

0,8802 
[0,2069] 

0,9135 
[0,1439] 

γ2 + γ3 + γ4 = 1 
0,5297*** 
[0,0089] 

0,8481*** 
[0,0000] 

0,7342* 
[0,0974] 

0,9135 
[0,2767] 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách 

p-hodnoty Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1 a H0: γ2 + γ3 + γ4 = 1. ***, ** a * znamená 

statistickou významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. 

 

Z odhadů TARCH modelu jasně vyplývá, že koeficienty ARCH i 

GARCH složky zůstávají ve většině případů vysoce statisticky významné. 

Změnu můžeme pozorovat pouze u CZK ve druhém a třetím analyzovaném 

období, kdy statistická významnost ARCH složky nedosáhla dostatečné 

úrovně. Klíčová asymetrická ARCH složka se ukázala být signifikantní 

zejména u devizového kurzu HUF/EUR a v obdobích 1996-2006 a 2001-2006 

také u kurzu PLN/EUR.33 Ve všech statisticky významných případech jsou 

hodnoty koeficientů γ4 záporné, což ukazuje, že nárůst volatility je u obou měn 

spojen s procesem zhodnocování (poklesem devizového kurzu).  

Na druhé straně, pro všechny devizové kurzy byla odhalena nižší nebo 

totožná (SKK/EUR) persistence kurzových šoků ve volatilitě v průběhu 

apreciačního než depreciačního vývoje. Z hlediska KSDK a ERM II lze tento 

výsledek považovat za příznivý, jelikož růst volatility je více akceptovatelný 

                                                 
33 V letech 2004-2006 nebyla významnost na hladině 10 % dosažena jen velmi těsně. 
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při apreciačním trendu, kdy nehrozí tak akutně překročení limitu úzkého 

fluktuačního pásma a porušení pravidel KSDK. U zbývajících dvou kurzů se 

asymetrie volatility neprokázala ani v jednom období. Experimentálně byl 

odhadnut model TARCH i pro devizový kurz SKK/EUR pokrývající výhradně 

období participace SKK v ERM II. Ani zde nebyla identifikována statisticky 

významná asymetrie volatility, jelikož hodnota z-statistiky příslušného 

koeficientu činila pouze 1,0323 (pravděpodobnost 0,3019). Zajímavostí je 

ovšem kladná hodnota koeficientu (0,0803) naznačující stabilizující vliv 

apreciace SKK na volatilitu devizového kurzu. 

 

3.2.2.3 Analýza volatility v kontextu cílové zóny devizových kurzů 

Při analýze volatility devizových kurzů v kontextu KSDK je kromě 

asymetrie důležitý ještě jeden aspekt. Jedná se o skutečnost, zda volatilita 

roste či klesá při vzdalování se aktuálního devizového kurzu od cílové 

hodnoty, která je v ERM II definovaná centrální paritou.  

Touto vlastností volatility devizového kurzu se podrobně zabýval 

Krugman (1991). Ve své studii formuloval teorii, podle níž by volatilita 

devizového kurzu měla být v blízkostí hraničních pásem cílové zóny (target 

zone) nižší než uvnitř pásma poblíž centrální parity. Nezbytnou podmínkou 

pro to je kredibilní kurzová politika centrální banky, což jinými slovy 

znamená, že investoři na devizovém trhu považují cílovou zónu a její hraniční 

pásma za věrohodná a závazná. Dostane-li se poté devizový kurz do blízkosti 

hraniční úrovně, investoři očekávají zásah centrální banky s cílem udržet 

devizový kurz v cílovém pásmu. Jak uvádí Fidrmuc a Horváth (2006b), 

v konečném důsledku se devizový kurz navrací ke své cílové úrovni (mean-

reverting process, honeymoon effect) a jeho vývoj se stává necitlivým vůči 

fundamentálním faktorům (smooth pasting). 

Jelikož většina zemí po většinu sledovaného období neaplikovala 

explicitně definované cílové pásmo pro vývoj devizového kurzu, je nutné 
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přistoupit k určité aproximaci cílové hodnoty. Hlavní výjimky v tomto směru 

představují Maďarsko a Slovensko. Maďarsko od 4. května 2001 praktikuje 

režim fluktuačního pásma ± 15 % okolo centrální parity, která činí 282,36 

HUF/EUR. Slovensko zase v listopadu 2005 vstoupilo do ERM II a udržuje 

centrální paritu 38,455 SKK/EUR. Jako náhradu za explicitně definovanou 

cílovou zónu jsme zvolili implicitní cíl vyjádřený jako klouzavý průměr o 

délce 121 čítající kromě aktuálního dne také 60 pozorování před a 60 

pozorování po daném obchodním dni.34 Aby došlo k co nejmenší redukci 

analyzovaného období, byly pro výpočet klouzavých průměrů použity i 

devizové kurzy za říjen a listopad 2006. Zkoumané období se tak následně 

omezilo na 27.12.1996 – 6.9.2006. 

Jelikož investoři mohou ve svém jednání rozlišovat, zda se devizový 

kurz odklání od cílové úrovně v apreciačním či depreciační směru, jeví se jako 

účelné zkoumat danou problematiku nejen pomocí GARCH ale také TARCH 

modelu.35 Rozšířenou verzi GARCH modelu lze definovat následovně: 
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a rozšířenou verzi TARCH modelu takto: 
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34 Klouzavý průměr byl jako substitut explicitního cílového devizového kurzu použit i v Ito a Yabu 

(2004), Chmelarova a Schnabl (2006) nebo Fidrmuc a Horváth (2006b). 
35 Empiricky je asymetrie volatility v kontextu cílové zóny devizového kurzu prokázána například 

v Crespo-Cuaresma et al. (2005a). 
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kde sF označuje cílovou hodnotu devizového kurzu definovanou jako klouzavý 

průměr denních devizových kurzů z aktuálního, 60 předcházejících a 60 

následujících obchodních dnů. Kladná hodnota koeficientu δj respektive δj1 

potom naznačuje, že volatilita devizového kurzu roste s mírou odchylky od 

cílové hodnoty a kurzová politika spojená s explicitně či implicitně 

definovanou cílovou zónou není kredibilní. V TARCH modelu je dále 

obsažena dummy proměnná DS, která se rovná jedna, pokud je spotový 

devizový kurz nižší něž cílová hodnota, což znamená, že devizový kurz se 

nachází v apreciační části cílové zóny. V opačném případě je hodnota dummy 

proměnné nula. Kladná hodnota koeficientu δj2 potom ukazuje, že cílová zóna 

pro vývoj devizového kurzu je méně kredibilní v apreciační pásmu. 

Odhady rozšířených verzí GARCH a TARCH modelů byly provedeny 

pro stejná období jako v kapitole 3.2.2.2 za použití stejných technik a postupů. 

Hodnoty parametrů společně s výsledky Waldových testů jsou uvedeny 

v tabulkách 3.7 – 3.9. 

Tabulka 3.7 Odhady rozšířeného modelu GARCH (27.12.1996 – 6.9.2006) 

 CZK HUF PLN SKK 

µ 
-0,0001 

(-1,1869) 
0,0000 

(0,8793) 
-0,0001 

(-0,9140) 
-0,0000 

(-1,0641) 

γ1 
0,0000*** 
(4,0712) 

0,0000*** 
(2,8255) 

0,0000*** 
(2,8834) 

0,0000*** 
(7,7235) 

γ2 
0,1492** 
(3,2107) 

0,4028*** 
(5,2924) 

0,0995*** 
(3,8425) 

0,3432*** 
(3,7715) 

γ3 
0,8193*** 
(20,644) 

0,2614* 
(1,7779) 

0,8351*** 
(19,115) 

0,6882*** 
(16,089) 

δ 
-0,8190 

(-0,5138) 
18,612** 
(2,0689) 

-2,2045 
(-0,4973) 

-3,4128 
(1,2762) 

γ2 + γ3 = 1 
0,9685* 
[0,0795] 

0,6642*** 
[0,0031] 

0,9346** 
[0,0155] 

1,0314 
[0,5905] 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách 

p-hodnoty Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1. ***, ** a * znamená statistickou 

významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. Pro lepší vypovídací 

schopnost byly koeficienty δ vynásobeny 105. 
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 Tabulka 3.8 Odhady rozšířeného modelu GARCH (1.10.2001 – 6.9.2006) 

 CZK HUF PLN SKK 

µ 
-0,0001 

(-0,9178) 
-0,0001 

(-1,0865) 
0,0000* 
(0,0172) 

-0,0000 
(-1,2144) 

γ1 
0,0000*** 
(2,5898) 

0,0000*** 
(2,9389) 

0,0000* 
(1,6642) 

0,0000*** 
(4,9751) 

γ2 
0,0933*** 
(2,7332) 

0,2162*** 
(3,1008) 

0,1148*** 
(2,7313) 

0,3317*** 
(4,1363) 

γ3 
0,8355*** 
(15,629) 

0,6333*** 
(7,6150) 

0,5050** 
(1,9752) 

0,2282* 
(1,9177) 

δ 
-0,2027 

(-0,1266) 
-5,5941 

(-0,5223) 
6,0107 

(0,5492) 
2,5330 

(0,7031) 

γ2 + γ3 = 1 
0,9288*** 
[0,0088] 

0,8495*** 
[0,0011] 

0,6198* 
[0,0995] 

0,5599*** 
[0,0000] 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách 

p-hodnoty Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1. ***, ** a * znamená statistickou 

významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. Pro lepší vypovídací 

schopnost byly koeficienty δ vynásobeny 105. 

 

Tabulka 3.9 Odhady rozšířeného modelu GARCH (1.5.2004 – 6.9.2006) 

 CZK HUF PLN SKK 

µ 
-0,0002 

(-1,5266) 
-0,0000 

(-0,3690) 
-0,0004* 
(-1,6508) 

-0,0000 
(-0,8329) 

γ1 
0,0000*** 
(3,1714) 

0,0000 
(1,5178) 

0,0000 
(1,4521) 

0,0000*** 
(2,6891) 

γ2 
0,2194** 
(1,9705) 

0,1170*** 
(2,9590) 

0,1171 
(1,4820) 

0,1821** 
(2,4583) 

γ3 
0,2851 

(1,6000) 
0,8547*** 
(16,797) 

0,3811 
(0,9986) 

0,7223*** 
(8,3028) 

δ 
-7,4177 

(-1,0137) 
-1,5958 

(-0,6544) 
2,0933 

(0,1660) 
0,0165 

(0,0075) 

γ2 + γ3 = 1 
0,5045*** 
[0,0020] 

0,9717 
[0,2840] 

0,4982 
[0,1270] 

0,9044** 
[0,0280] 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách 

p-hodnoty Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1. ***, ** a * znamená statistickou 

významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. Pro lepší vypovídací 

schopnost byly koeficienty δ vynásobeny 105. 
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Při srovnání odhadů standardního a rozšířeného GARCH modelu 

docházíme ke zjištění, že výsledky jsou z pohledu všeobecných závěrů 

naprosto totožné. V některých případech pouze došlo ke změně ve stupni 

statistické významnosti odhadnutých parametrů. Hlavní proměnná našeho 

zájmu, absolutní hodnota rozdílu mezi spotovým a cílovým kurzem, se 

ukázala jako zcela nevýznamná pro vysvětlení volatility. Jako signifikantní se 

projevila pouze u kurzu HUF/EUR při analýze kompletního období 10 let. 

Maďarsko však během této doby aplikovalo několik různých režimů 

devizového kurzu s jasně definovanou cílovou zónou vývoje. Dosažený 

výsledek proto není možné považovat za relevantní a ekonomicky 

zdůvodnitelný. 

Teorie cílové zóny tak při použití klouzavého průměru denních 

devizových kurzů o délce 121 nebyla empiricky prokázána. Nelze tedy ani 

v žádném smyslu hodnotit kredibilitu kurzové politiky centrálních bank EU4. 

Nedostatečná významnost odchylky od cílové hodnoty může být způsobena 

špatnou konstrukcí klouzavého průměru. Experimentální výpočty s kratšími i 

delšími klouzavými průměry však nevedly k výrazně odlišným závěrům. 

Druhým možným vysvětlením neplatnosti teorie cílových zón je, že investoři 

na devizovém trhu nepřikládají v případě měn EU4 implicitním kurzovým 

cílům patřičnou váhu, a proto ani své jednání nepřizpůsobují vzdálenosti 

aktuálního devizového kurzu od implicitního cíle.  

Aby byla otestována validita teorie cílových zón i v prostředí explicitně 

vyjádřených cílů, byly rozšířené modely GARCH odhadnuty pro dva výše 

zmíněné případy kvazi-fixních režimů devizového kurzu platné v EU4. Za 

prvé se jedná o dvě alternativy kurzového uspořádání v Maďarsku, které je 

aplikováno od května 2001 a v němž se devizový kurz HUF/EUR může 

pohybovat v pásmu ± 15 % okolo centrální parity. Ta byla v období  

4.5.2001 – 3.6.2003 stanovena na 276,10 HUF/EUR a od 4.6.2003 činí 282,36 

HUF/EUR. Za druhé se jedná o ERM II, do něhož SKK vstoupila 28.11.2005 

s centrální paritou 38,455 SKK/EUR. Výsledky odhadů jsou ve standardním 
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formátu prezentovány v tabulce 3.10. Popisný řádek vždy kromě měny uvádí 

zkoumané období a hodnotu platné centrální parity reprezentující cílovou 

hodnotu devizového kurzu. 

Tabulka 3.10 Odhady rozšířeného modelu GARCH s explicitními cílovými 

zónami 

 HUF 
4.5.2001 – 3.6.2003 
276,1 HUF/EUR 

HUF 
4.6.2003 – 30.9.2006 
282,36 HUF/EUR 

SKK 
28.11.2005-30.9.2006 
38,455 SKK/EUR 

µ 
0,0000 

(0,3008) 
0,0000 

(0,1240) 
-0,0000 

(-0,1183) 

γ1 
-0,0000*** 
(-3,4710) 

0,0000*** 
(2,9273) 

0,0000 
(1,5228) 

γ2 
0,2914** 
(2,1348) 

0,1571*** 
(3,1195) 

0,0153 
(0,3392) 

γ3 
-0,0588** 
(-1,9600) 

0,6001*** 
(6,2309) 

0,7699*** 
(6,1268) 

δ 
-48,509*** 
(-4,4932) 

7,0762** 
(2,5274) 

1,8597** 
(1,9651) 

γ2 + γ3 = 1 
0,2909*** 
(0,0000) 

0,7572*** 
(0,0007) 

0,7852** 
(0,0351) 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách 

p-hodnoty Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1. ***, ** a * znamená statistickou 

významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. Pro lepší vypovídací 

schopnost byly koeficienty δ vynásobeny 105. 

 

Výsledky ukazují, že ve všech třech modelech se rozdíl mezi spotovým 

kurzem a centrální paritou projevil jako statisticky významná vysvětlující 

proměnná. Nicméně jen u kurzu HUF/EUR a období 4.5.2001 – 3.6.2003 byl 

potvrzen předpoklad Krugmanovy teorie cílových zón, že volatilita 

devizového kurzu by měla s rostoucí odchylkou od cílové hodnoty klesat 

(záporná hodnota parametru δ). Uvedeného výsledku bylo dosaženo v období, 

které mimo jiné pokrývá i spekulativní útok na HUF respektive na apreciační 

limit fluktuačního pásma, který vyvrcholil v lednu 2003. I když hodnota 

koeficientu je velmi malá, můžeme konstatovat, že kurzová politika Maďarska 
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byla v tomto období kredibilní. Zbývající dva odhady GARCH vyústily také 

v nízkou, avšak kladnou hodnotu koeficientu δ indikující rostoucí volatilitu při 

zvyšující se odchylce od centrální parity. Divergence devizového kurzu od 

cílové hodnoty tak znamená vyšší rizikovost kurzového vývoje. 

Samotná skutečnost, že odchylka od centrální parity má stabilizující či 

destabilizující vliv na volatilitu devizového kurzu nemusí být pro zodpovědné 

posouzení volatility dostačující, pokud apreciační a depreciační odchylky mají 

odlišné konsekvence. Tak je tomu například u KSDK, při jehož hodnocení je 

pozornost zaměřena mnohem více na depreciační výkyvy než apreciační. 

Informace o kredibilitě kurzové politiky s ohledem na směr vývoje devizového 

kurzu lze získat odhadem rozšířené verze TARCH modelu dle rovnic (3.21) a 

(3.22). Výsledky odhadů jsou zobrazeny v tabulkách 3.11 – 3.13.  

Tabulka 3.11 Odhady rozšířeného modelu TARCH (27.12.1996 – 6.9.2006) 

 CZK HUF PLN SKK 

µ 
-0,0002** 
(-2,1883) 

0,0002** 
(1,9278) 

0,0000 
(0,3980) 

0,0000 
(0,3343) 

γ1 
0,0000*** 
(3,0275) 

0,0000* 
(1,9278) 

0,0000*** 
(2,6040) 

0,0000*** 
(3,6032) 

γ2 
0,1048*** 
(3,5480) 

0,3449*** 
(4,3138) 

0,1971*** 
(5,0014) 

0,4605*** 
(3,1063) 

γ3 
0,8382*** 
(22,536) 

0,6403*** 
(7,6558) 

0,7342*** 
(14,555) 

0,7138*** 
(20,656) 

γ4 
0,0613 

(0,9010) 
-0,2565*** 
(-3,4383) 

-0,1276** 
(-2,4283) 

-0,2643 
(-1,5349) 

δ1 
0,5302 

(0,1915) 
-4,4838 

(-0,2540) 
-13,664 

(-1,1258) 
-0,3295 

(-0,0922) 

δ2 
0,0481 

(1,0384) 
-0,0763 

(-0,2838) 
-0,7394 

(-1,4771) 
0,0130 

(0,2622) 

γ2 + γ3 = 1 
0,9432** 
[0,0436] 

0,9852 
[0,8124] 

0,9313* 
[0,0728] 

1,1743 
[0,1677] 

γ2 + γ3 + γ4 = 1 
1,0045 

[0,9225] 
0,7287*** 
[0,0007] 

0,8037*** 
[0,0002] 

0,9100** 
[0,0439] 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách 

p-hodnoty Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1 a H0: γ2 + γ3 + γ4 = 1. ***, ** a * znamená 

statistickou významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. Pro lepší 

vypovídací schopnost byly koeficienty δ1 a δ2 vynásobeny 105. 
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Tabulka 3.12 Odhady rozšířeného modelu TARCH (1.10.2001 – 6.9.2006) 

 CZK HUF PLN SKK 

µ 
-0,0001 

(-1,1791) 
0,0000 

(0,8493) 
0,0000 

(0,0790) 
-0,0001 

(-1,2989) 

γ1 
0,0000** 
(2,0617) 

0,0000*** 
(2,9820) 

0,0000 
(1,1487) 

0,0000*** 
(4,4942) 

γ2 
0,0725 

(1,5123) 
0,3303*** 
(3,8616) 

0,0576** 
(2,1608) 

0,3122*** 
(3,1332) 

γ3 
0,8396*** 
(16,374) 

0,6312*** 
(10,442) 

0,8815*** 
(13,734) 

0,2288* 
(1,7965) 

γ4 
0,0385 

(0,5935) 
-0,3421*** 
(-3,9438) 

-0,0531* 
(-1,6676) 

0,0255 
(0,1868) 

δ1 
0,4516 

(0,0932) 
22,215** 
(2,4354) 

10,301 
(1,4336) 

6,8484 
(0,7167) 

δ2 
1,3805 

(0,1646) 
44,941* 
(1,9294) 

19,639* 
(1,7995) 

9,0227 
(0,6094) 

γ2 + γ3 = 1 
0,9121** 
[0,0305] 

0,9615 
[0,5305] 

0,9391 
[0,1744] 

0,5410*** 
[0,0001] 

γ2 + γ3 + γ4 = 1 
0,9506 

[0,2555] 
0,6194*** 
[0,0000] 

0,8860* 
[0,0808] 

0,5665*** 
[0,0035] 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách 

p-hodnoty Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1 a H0: γ2 + γ3 + γ4 = 1. ***, ** a * znamená 

statistickou významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. Pro lepší 

vypovídací schopnost byly koeficienty δ1 a δ2 vynásobeny 105. 

 

Obdobně jako v případě GARCH modelů nepřinesly ani rozšířené 

TARCH modely diametrálně odlišné výsledky od standardní verze. Došlo 

pouze k marginálním změnám v hodnotách koeficientů a jejich statistické 

významnosti. Asymetrická ARCH složka se opět projevila jako významná jen 

u kurzů HUF/EUR a PLN/EUR, přičemž hodnota příslušného parametru 

γ4 byla rovněž ve všech významných výskytech záporná. Nárůst volatility je 

proto spojen s apreciací HUF a PLN. Významné efekty asymetrického 

vychýlení devizového kurzu od cílové hodnoty lze pozorovat také výhradně u 

kurzů HUF/EUR a PLN/EUR. Kladné hodnoty koeficientů δ1 a δ2 napovídají, 

že cílové zóny nejsou kredibilní, neboť volatilita roste při výraznější odchylce 
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od cílového kurzu a zároveň, že kredibilita cílovým zónám schází zejména na 

apreciační straně. Hodnoty součtů koeficientů γ2,  γ3 případně γ4 neposkytují 

jednoznačný závěr o tom, zda persistence kurzových šoků ve volatilitě je větší 

v období apreciace nebo depreciace. Pro jednotlivé devizové kurzy se 

výsledky liší podle analyzovaného období. 

Tabulka 3.13 Odhady rozšířeného modelu TARCH (1.5.2004 – 6.9.2006) 

 CZK HUF PLN SKK 

µ 
-0,0002 

(-1,4672) 
0,0002 

(1,3403) 
-0,0003 

(-1,4079) 
-0,0000 

(-0,8560) 

γ1 
0,0000** 
(2,4619) 

0,0000** 
(2,2851) 

0,0000 
(1,2000) 

0,0000* 
(1,6773) 

γ2 
0,2282 

(1,5131) 
0,2068*** 
(3,7128) 

0,1123 
(1,4552) 

0,1656** 
(2,2889) 

γ3 
0,1963 

(0,9220) 
0,8349*** 
(20,256) 

0,7370*** 
(4,2640) 

0,7485*** 
(9,6499) 

γ4 
-0,0554 

(-0,2976) 
-0,2431*** 
(-3,7334) 

-0,1295 
(-1,5323) 

0,0029 
(0,0256) 

δ1 
11,121 

(0,6202) 
10,342* 
(1,7279) 

24,195 
(1,1649) 

1,8771 
(0,3954) 

δ2 
40,278 

(1,2708) 
18,355** 
(2,2321) 

46,173 
(1,4375) 

4,3812 
(0,5362) 

γ2 + γ3 = 1 
0,4245*** 
[0,0055] 

1,0417 
[0,2549] 

0,8493 
[0,2211] 

0,9141 
[0,1468] 

γ2 + γ3 + γ4 = 1 
0,3691*** 
[0,0072] 

0,7986*** 
[0,0001] 

0,7198 
[0,1211] 

0,9170 
[0,3038] 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách 

p-hodnoty Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1 a H0: γ2 + γ3 + γ4 = 1. ***, ** a * znamená 

statistickou významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. Pro lepší 

vypovídací schopnost byly koeficienty δ1 a δ2 vynásobeny 105. 

 

Abychom obdobnou analýzu provedli i pro explicitně definované cílové 

zóny a platné centrální parity, byl proveden odhad rozšířeného TARCH 

modelu pro kvazi-fixní kurzový režim v Maďarsku a mechanismus ERMI II 

na Slovensku. Výsledky odhadů obsahuje tabulka 3.14. 
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Tabulka 3.14 Odhady rozšířeného modelu TARCH s explicitními cílovými 

zónami 

 HUF 
4.5.2001 –  
3.6.2003 

276,1 HUF/EUR 

HUF 
4.6.2003 – 
30.9.2006 

282,36 HUF/EUR 

SKK 
28.11.2005 – 

30.9.2006 
38,455 SKK/EUR 

µ 
-0,0000 

(-0,1859) 
0,0002 

(1,4201) 
0,0000 

(0,0423) 

γ1 
-0,0000*** 
(-5,8596) 

0,0000*** 
(14,288) 

0,0000 
(1,1542) 

γ2 
0,3806*** 
(2,8562) 

0,2879*** 
(4,8772) 

-0,0304 
(-0,7697) 

γ3 
-0,0410 

(-0,2645) 
0,6965*** 
(18,075) 

0,8453*** 
(13,664) 

γ4 
-0,2892* 
(-1,7771) 

-0,3500*** 
(-5,7945) 

-0,0603* 
(-1,7216) 

δ1 
4592,2 

(0,6247) 
613,22 

 (1,0132) 
1047,0* 
(1,7587) 

δ2 
4635,0 

(0,6311) 
572,08 

(0,9449) 
1050,6* 
(1,7661) 

γ2 + γ3 = 1 
0,3396*** 
[0,0012] 

0,9844 
[0,7424] 

0,8149*** 
[0,0001] 

γ2 + γ3 + γ4 = 1 
0,0504*** 
[0,0000] 

0,6344*** 
[0,0000] 

0,7546*** 
[0,0000] 

Pramen: vlastní výpočty 

: v kulatých závorkách jsou uváděny z-statistiky a v hranatých závorkách p-hodnoty 

Waldova testu H0: γ2 + γ3 = 1 a H0: γ2 + γ3 + γ4 = 1. ***, ** a * znamená statistickou 

významnost na 1 %, 5 % respektive 10 % hladině významnosti. Pro lepší vypovídací 

schopnost byly koeficienty δ1 a δ2 vynásobeny 105. 

Aplikace TARCH modelu na podmínky explicitní cílové zóny přinesla 

zajímavé výsledky. Zatímco u devizového kurzu HUF/EUR nemá odchylka od 

centrální parity na volatilitu žádný vliv a pozorovat nelze ani asymetrický 

efekt vychýlení, u kurzu SKK/EUR se během participace v ERMI projevila 

statistická významnost u obou proměnných. Kladné hodnoty příslušných 

parametrů nasvědčují, že volatilita devizového kurzu stoupá s rostoucí 

absolutní hodnotou odchylky od centrální parity, a to zejména v apreciačním 

pásmu. S tímto závěrem konvenuje i statisticky významná záporná hodnota 
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koeficientu asymetrické ARCH složky γ4 upozorňující na růst volatility při 

apreciační trendu. Jelikož KSDK umožňuje v apreciačním pásmu mnohem 

volnější pohyb devizového kurzu než v pásmu depreciačním, můžeme 

výsledek odhadu rozšířeného TARCH modelu považovat z pohledu Slovenska 

za příznivý. 

Grafy 3.16 – 3.18 dokumentují asymetrický vztah mezi volatilitou 

devizového kurzu a relativní pozici aktuálního devizového kurzu vzhledem 

k cílové hodnotě podle výsledků odhadů modelů TARCH prezentovaných 

v tabulkách 3.11 – 3.13. Všechny grafy mají na svislé ose naneseny hodnoty 

volatility devizového kurzu vyjádřené podmíněným rozptylem a na vodorovné 

ose hodnoty rozdílu mezi aktuálním devizovým kurzem a cílovou hodnotou. 

I grafy ve většině případů ukazují, že vzdálenost aktuálního kurzu od 

cílové hodnoty neznamená vyšší ani nižší volatilitu. Body vytvářejí relativně 

kompaktní a nízké shluky rovnoměrně rozprostřené kolem nulové odchylky od 

cílového kurzu. Zřetelný vliv odchylky je patrný pouze u kurzu PLN/EUR 

v období 2001-2006 a 2004-2006 a také u kurzu HUF/EUR v letech 2004-

2006. Zda mají shluky bodů trychtýřovitý tvar s hrdlem poblíž nulové 

odchylky. U kurzu HUF/EUR v grafu 3.18 je také dobře čitelné, že vysoké a 

extrémní hodnoty volatility jsou spojeny se zápornou odchylkou od 

implicitního kurzového cíle (apreciačním pásmem cílové zóny). Hodnoty 

zobrazené v grafech i přes svou nejednoznačnost umožňují učinit jasný závěr, 

že nejvyšší volatilita byla ve všech obdobích odhalena u kurzu PLN/EUR, což 

je v souladu s předchozími metodami hodnocení volatility. 
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Graf 3.16 Podmíněný rozptyl a odchylka aktuálního kurzu od cílové hodnoty 

(27.12.1996 – 6.9.2006) 
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Graf 3.17 Podmíněný rozptyl a odchylka aktuálního kurzu od cílové hodnoty 

(1.10.2001 – 6.9.2006) 
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Graf 3.18 Podmíněný rozptyl a odchylka aktuálního kurzu od cílové hodnoty 

(1.5.2004 – 6.9.2006) 
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3.2.3 Analýza volatility pomocí simulace členství v ERM II 

Posledním nástrojem pro analýzu volatility devizových kurzů měn EU4 

je simulace či deskripce jejich působení v rámci ERM II. Použití této metody 

vychází z velmi reálného základu, neboť ji běžně aplikuje ECB při hodnocení 

KSDK a výsledky jsou pravidelně publikovány v konvergenčních zprávách.36 

                                                 
36 Praktickou ilustraci tohoto přístupu lze nalézt například v ECB (2004) nebo ECB (2006). Podobná 

metodika byla využita rovněž ve studii Čech et al. (2005) nebo Stavárek (2006a). 
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V simulační rovině je tento přístup založen na substituci centrální parity 

devizovým kurzem vypočítaným jako prostý aritmetický průměr denních 

devizových kurzů z prvního měsíce dvouletého simulovaného období. 

V habilitační práci je simulace provedena na nejaktuálnějším možném období, 

což znamená říjen 2004 – září 2006. Jako náhrada za centrální paritu v ERM II 

byl proto použit průměrný denní devizový kurz z října 2004.37 

V rámci tohoto přístupu byly identifikovány nejvyšší a nejnižší 

devizové kurzy pro každou měnu EU4. Z nich byly následně odvozeny 

patřičné apreciační a depreciační odchylky a vypočítána směrodatná odchylka. 

Stejné ukazatele byly kalkulovány i pro 10denní klouzavý průměr. Klouzavý 

průměr má tu výhodu, že eliminuje sporadické a nadměrné fluktuace 

devizového kurzu. Poskytuje proto uhlazenější a očištěný obrázek o volatilitě 

devizových kurzů a serióznější základnu pro hodnocení KSDK. Jelikož SKK 

jako jediná z měn EU4 v průběhu simulovaného období vstoupila do ERM II, 

byly pro devizový kurz SKK/EUR analogicky vypočteny stejné ukazatele jako 

při simulaci, avšak s použitím skutečné centrální parity 38,455 SKK/EUR. 

Získané výsledky jsou sumarizovány v tabulce 3.15 a 3.16. Grafická ilustrace 

simulace účasti v ERM II je zobrazena v grafech 3.19 až 3.22.  

V grafech je kromě vývoje devizového kurzu, 10denního klouzavého průměru 

a 30denního klouzavého průměru zobrazena i centrální parita a relevantní 

hranice fluktuačního pásma na úrovni +15 % a -2.25 % případně -15 % a 

+2,25 % od středového kurzu. 

                                                 
37 Na tomto místě je nutno podotknout, že použitá metoda je pouze ilustrativní a nepředstavuje žádné 

doporučení ani návod na stanovení skutečné centrální parity při skutečném vstupu do ERM II. 
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Tabulka 3.15 Simulace a deskripce účasti v ERM II (nominální bilaterální kurz, 

1.10.2004 – 30.9.2006) 

devizový kurz minimum maximum fluktua ční 
pásmo (%) 

směrodatná 
odchylka 

CZK/EUR 28,010 31,669 (11,06; -0,56) 0,959172 
HUF/EUR 241,40 284,45 (2,14; -15,32) 10,88914 
PLN/EUR 3,7567 4,3620 (13,01; -1,00) 0,137566 
SKK/EUR 36,907 40,054 (7,74; -0,13) 0,749382 
SKK/EUR  
(ERM II) 

36,907 38,683 (4,00; -0,62) 0,346546 

Pramen: vlastní výpočty na základě dat z Pacific Exchange Rate Service 

 

Tabulka 3.16 Simulace a deskripce účasti v ERM II (10denní klouzavý průměr, 

1.10.2004 – 30.9.2006) 

devizový kurz minimum maximum fluktua ční 
pásmo (%) 

směrodatná 
odchylka 

CZK/EUR 28,094 31,567 (10,79; -0,24) 0,968540 
HUF/EUR 242,02 281,13 (1,89; -13,97) 10,65691 
PLN/EUR 3,7777 4,3462 (12,53; -0,64) 0,138462 
SKK/EUR 37,191 40,038 (7,03; -0,09) 0,744379 
SKK/EUR  
(ERM II) 

37,191 38,603 (3,26; -0,41) 0,344845 

Pramen: vlastní výpočty na základě dat z Pacific Exchange Rate Service 

 

Z výsledků simulace lze jednoznačně rozpoznat, že jedinou měnou, 

která by v žádném případě nesplnila za sledované období KSDK je HUF. Míra 

znehodnocení HUF je natolik závažná, že v případě nominálního bilaterálního 

kurzu dokonce převyšuje široké fluktuační pásmo ± 15 %. Významné zlepšení 

situace nelze pozorovat ani při použití klouzavého průměru, neboť míra 

znehodnocení v tomto případě je téměř 14 %.  
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Graf 3.19 Simulace účasti CZK v ERM II  (1.10.2004 – 30.9.2006) 
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Pramen: vlastní výpočty na základě dat z Pacific Exchange Rate Service 

 

 

Graf 3.20 Simulace účasti HUF v ERM II  (1.10.2004 – 30.9.2006) 
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Pramen: vlastní výpočty na základě dat z Pacific Exchange Rate Service 
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Graf 3.21 Simulace účasti PLN v ERM II  (1.10.2004 – 30.9.2006) 
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Graf 3.22 Simulace a deskripce účasti SKK v ERM II  (1.10.2004 – 30.9.2006) 
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Vývoj devizových kurzů ostatních měn EU4 jednoznačně podporuje 

použití asymetrického přístupu k hodnocení KSDK. Striktní aplikace úzkého 

fluktuačního pásma ± 2,25 % by u CZK, PLN a SKK znamenala nesplnění 

KSDK z důvodu nadměrného zhodnocení. Zejména u PLN a CZK je patrná 

apreciace, jejíž míra se mnohem více přibližuje hranici 15 % než 2,25 % od 

centrální parity. Bez ohledu na měnu nebo scénář simulace či deskripce je 

evidentní rozdíl mezi denním devizovým kurzem a 10denním klouzavým 

průměrem. Klouzavý průměr vyhlazuje extrémní výkyvy a zužuje fluktuační 

pásmo. I přes očištění však zůstává šíře fluktuačního pásma ± 2,25 % 

nedostatečná a pro měny EU4 neadekvátní.  

Na příkladu SKK lze rovněž pozorovat důležitý efekt vstupu do ERM 

II, neboť volatilita vyjádřená maximálním rozpětím odchylek od centrální 

parity se v reálném prostředí ERM II oproti simulaci snížila. Pokles byl 

zaznamenám také u směrodatné odchylky.38 

 

                                                 
38 Totožný efekt vstupu do ERM II na volatilitu devizového kurzu popisuje Stavárek (2006b) i u 

kyperské libry a slovinského tolaru. 
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4. Analýza tlaku na devizovém trhu 

Poslední kapitola habilitační práce je věnována výzkumu tlaku na 

devizovém trhu (exchange market pressure). Tlak na devizovém trhu (TDT) 

patří  společně s již analyzovanými aspekty vývoje devizových kurzů do 

skupiny indikátorů, které by měly být zkoumány při rozhodování o vstupu do 

ERM II i v průběhu plnění KSKD. V kapitole je nejprve definována podstata a 

teoretická koncepce TDT a poskytnut přehled relevantní literatury. Následně 

je představen model a použitá data, na což navazuje prezentace výsledků 

empirické analýzy a závěrečná diskuse. 

 

4.1 Tlak na devizovém trhu a přehled literatury 

4.1.1 Podstata a koncepce tlaku na devizovém trhu 

Samotný pojem „tlak na devizovém trhu“ je obvykle spojován se 

změnami dvou klíčových proměnných popisujících vnější vztahy a pozici 

každé ekonomiky, a to devizových rezerv a nominálního devizového kurzu. I 

když vztah zmíněných proměnných byl předmětem výzkumu relativně dlouho, 

poprvé byl význam TDT precizně definován ve studii Girton a Roper (1977). 

Autoři této významné práce využili jednoduchý monetární model platební 

bilance k odvození indexu nadměrné poptávky po penězích, která musí 

odstraněna buď změnou devizových rezerv nebo devizového kurzu. 

V opačném případě by nebylo možno udržet peněžní trh a následně i platební 

bilanci v rovnováze.  

Index byl konstruován jako jednoduchý součet procentní změny 

v objemu devizových rezerv a procentní změny devizového kurzu. Zcela 

poprvé byl tento indikátor pojmenován jako TDT. Jednoduchost ukazatele 

však byla vykoupena několika zásadními nedostatky. Jelikož TDT vycházel 

z jednoduchého monetárního modelu vyznačujícího se velmi restriktivními 



 120 

předpoklady, nemohla být výsledná definice TDT použita v jiných modelech. 

Tato závislost na použitém modelu v konečném důsledku neumožňuje v rámci 

Girton-Roperova přístupu identifikovat všeobecně použitelný vzorec výpočtu 

TDT. 

Originální koncepce TDT proto byla v dalším výzkumu modifikována a 

rozšířena. Například Roper a Turnovsky (1980) nebo Turnovsky (1985) přišli 

s myšlenkou použít model malé otevřené ekonomiky a rozšířit původní model 

nahrazením jednoduchého monetárního přístupu koncepcí IS-LM s dokonalou 

mobilitou kapitálu. Intervence se v tomto prostředí mohou vyskytovat jak 

v podobě změn domácí peněžní zásoby (domácí úvěr), tak jako změny 

v devizových rezervách. Důsledkem těchto modifikací je skutečnost, že TDT 

je sice stále lineární kombinací změny devizového kurzu a změny devizových 

rezerv, nicméně jejich váha v indexu již není totožná. 

Klíčový přínos  poskytla teorii i empirické praxi TDT v sérii článků 

Weymark (1995, 1997a, 1997b, 1998). Provedla revizi výše zmíněných 

modelů a představila více všeobecný rámec, v němž obě dřívější metody 

vystupují jako specifické verze nového zobecněného přístupu. Hlavní 

novinkou je specifikace a odhad parametru vypovídajícího o relativní váze 

změn devizového kurzu a intervencí v indexu TDT. Pro tento parametr se 

vžilo označení konverzní faktor. Jelikož všechny dosavadní přístupy k měření 

TDT vycházely z konkrétních modelů, Weymark navrhla rovněž modelově 

nezávislou definici TDT.39 

V překladu autora habilitační práce zní definice TDT takto: „Změna 

devizového kurzu, která by byla nezbytná pro odstranění nadbytečné poptávky 

po měně, a to bez použití devizových intervencí a za očekávání určených 

aktuálně prováděnou politikou devizového kurzu“, Weymark (1995, s. 278). 

                                                 
39 Zůstala však pouze u definice. Konkrétní modelově nezávislý způsob měření TDT navržen nebyl. 
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Rozšíření, jenž učinilo jednoduchý model představený ve Weymark 

(1995) více realistickým provedl Spolander (1999). Do modelu totiž začlenil 

reakční funkci měnové politiky a sterilizované devizové intervence.  

Mnoho výzkumníků kritizovalo nejpodstatnější nedostatek ukazatele 

TDT, jímž byla závislost na konkrétním použitém modelu, a proto bylo 

v průběhu času navrženo několik alternativních modelově nezávislých 

přístupů. Tím nejvýznamnějším byl návrh publikovaný v Eichengreen et al. 

(1996). Konstrukce indikátoru TDT vycházela z předpokladu, že se jedná o 

lineární kombinaci relevantního úrokového diferenciálu, procentní změny 

bilaterálního nominálního devizového kurzu a procentní změny devizových 

rezerv. Na rozdíl od přístupu Weymark jsou váhy jednotlivých složek 

kalkulovány pomocí jejich vlastních rozptylů a tedy bez potřeby konstruovat a 

odhadovat jakýkoliv model. 

Podobný přístup využili také Pentecost et al. (2001), avšak váhy 

jednotlivých složek ukazatele odhadli pomocí analýzy hlavních komponentů. 

Jelikož ani jednotlivé složky indexu ani jejich váhy nejsou odvozeny ze 

strukturálního modelu ekonomiky, nazýváme ukazatele TDT představené  

v Eichengreen et al. (1996) a Pentecost et al. (2001) jako modelově nezávislé. 

 

4.1.2 Přehled relevantní empirické literatury 

Od doby svého prvního vymezení a specifikace se problematice TDT 

věnovalo mnoho teoretických i empirických studií. Empirickou literaturu 

můžeme považovat za dvousměrně orientovanou. Zatímco některé příspěvky 

se přímo věnují odhadu TDT v různých zemích či regionech, druhá kategorie 

vědeckých prací používá TDT jako prvek či součást následné analýzy 

zkoumající například finanční krize, měnovou politiku, devizové intervence, 

režim devizového kurzu a jiné oblasti mezinárodních financí a ekonomie.  

V souladu s geografickým zaměřením habilitační práce obsahuje tento 

literární přehled pouze příspěvky, které se zcela nebo částečně věnují regionu 
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EU4. Tímto přístupem dochází k velmi výrazné selekci, jelikož NČS a 

konkrétně EU4 byly doposud studiemi analyzujícími TDT přehlíženy. Dle 

vědomostí autora habilitační práce existují pouze čtyři publikované 

konsistentní vědecké studie tohoto typu. 

Prvním příspěvkem odhadujícím TDT mimo jiné v některých EU4 

(Česká republika a Polsko) je Tanner (2002). V této studii je použit klasický 

přístup Girton a Roper (1977) na data z 32 rozvíjejících se ekonomik a 

následně je zkoumán vztah mezi TDT a měnovou politikou pomocí 

vektorového autoregresního systému (VAR). Cílem studie je zkoumat měnové 

krize v rozvíjejících se zemích v letech 1990-2000 tradičním pojetím 

s důrazem na úlohu měnové politiky v době krize a před jejím vypuknutím. 

Hodnoty TDT vypočtené pro Českou republiku a Polsko byly v porovnání 

s ostatními zeměmi průměrné a navzájem velmi podobné. Nicméně TDT 

dosáhl v Polsku dvanáctinásobku úrovně v České republice v průběhu 

asijských krizí v druhé polovině 90. let 20. století. Tanner (2002) zároveň 

podává empirický důkaz, že v analyzovaných EU4 existoval pozitivní vztah 

mezi TDT a domácí peněžní nabídkou. Významnost a přímočarost vztahu 

ovšem nebyla taková jako v jiných zemích. 

Více specifickou aplikací totožného přístupu je studie Bielecki (2005). 

Autor se zaměřuje výhradně na Polsko a období 1994-2002. Výsledky odhadu 

VAR analyzujícího vztah mezi TDT a domácí peněžní zásobou (aktivity 

měnové politiky) ukazují, že peněžní zásoba reagovala na změny v TDT 

v opačném směru. Bielecki dále ve své studii srovnává ukazatele TDT 

vypočtené pomocí dvou alternativních metod. Jako standardní proměnnou 

používá pro výpočet TDT změny devizových rezerv a jako alternativu 

skutečný objem devizových intervencí provedených centrální bankou. 

Závěrem analýzy je zjištění, že v průběhu zkoumaného období převládal 

apreciační tlak. Při srovnání alternativních ukazatelů bylo dále konstatováno, 

že jejich vývoj se do jisté míry odlišoval, a to zejména v době extrémních 

hodnot TDT. Bielecki proto dochází k závěru, že použití skutečných objemů 
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devizových intervencí namísto změn devizových rezerv přináší objektivnější 

odhady TDT. 

Vanneste et al. (2005) použili TDT jako indikátor měnových krizí a 

zaměřili se na otázku, zda se finanční krize v postkomunistických NČS 

vyskytovaly častěji ve fixních, smíšených či flexibilních devizových režimech. 

Výzkum dospěl k závěru, že TDT byl nepatrně menší v zemích a obdobích se 

smíšeným než s flexibilním režimem devizového kurzu. Omezíme-li 

pozornost pouze na EU4, nejvíce krizových období (nadměrný TDT) se 

vyskytlo v Maďarsku během fixního devizového uspořádání a v Polsku 

v průběhu režimu posuvného zavěšení. Řízený floating se z pohledu výše TDT 

ukázal jako relativně stabilní režim. Kromě uvedených závěrů studie prokázala 

vysoký stupeň korelace mezi různými specifikacemi ukazatele TDT, s nimiž 

autoři experimentovali. 

Podobné závěry jako ve Vanneste et al. (2005) byly učiněny i ve 

studii Stavárek (2005), kde je analyzován TDT v České republice, Maďarsku, 

Polsku a Slovinsku v letech 1993-2004. Použita je definice TDT představená 

v Eichengreen et al.  (1995) a dosažené výsledky naznačují, že v České 

republice a Slovinsku prošel TDT podstatně méně volatilním vývojem než 

v Maďarsku a Polsku. 

 

4.2 Použitý model a data 

Analýza TDT v habilitační práci vychází z přístupu definovaném ve 

Weymark (1995). Jak vyplývá z přehledu relevantní literatury, stává se tak 

první vědeckou studií aplikující tento přístup na země EU4. Jedním 

z vedlejších cílů analýzy je proto i ověřit aplikovatelnost modelově-závislého 

přístupu na ekonomiky NČS. Výpočet TDT je prováděn na základě 

následujícího vztahu: 

  ttt reEMP ∆+∆= η ,              (4.1) 
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kde EMPt je hodnota TDT v čase t, te∆  je procentní změna nominálního 

bilaterálního devizového kurzu vyjádřeného v přímém kótování (cena jedné 

jednotky zahraniční měny vyjádřená v domácích měnových jednotkách), tr∆  

je změna v objemu devizových rezerv vydělená o jedno období zpožděnou 

hodnotou měnové báze a η je konverzní faktor, který lze vypočíst pouze 

z hodnot odhadnutých ze strukturálního modelu ekonomiky. Rovnice pro 

výpočet konverzního faktoru je definována následovně: 

 

  tt re ∆∂∆∂−=η .              (4.2) 

 

Konverzní faktor představuje elasticitu, která převádí pozorované 

změny v devizových rezervách na ekvivalent v jednotkách devizového 

kurzu.40 

Pro praktický výpočet TDT jsme využili postup uplatněný ve Spolander 

(1999). Stejně jako u Weymark (1995) se jedná o modelově-závislý ukazatel 

TDT v kontextu monetárního modelu malé otevřené ekonomiky.  

U Spolanderova přístupu však nacházíme explicitně definovanou měnovou a 

kurzovou politiku centrální banky a dále vycházíme z předpokladu částečně 

sterilizovaných devizových intervencí a racionálních očekávání. Použitý 

strukturální model ekonomiky je definován následovně pomocí rovnic (4.3) – 

(4.9): 

 

  ttt
d
t icpm ∆−∆+∆+=∆ 210 βββ ,            (4.3) 

                                                 
40 Existuje zde předpoklad, že veškeré intervence jsou uskutečňovány výhradně v podobě nákupů a 

prodejů na devizovém trhu s přímým dopadem na devizové rezervy. Jakmile je ovšem k ovlivňování 

devizového kurzu používána i peněžní zásoba (domácí úvěr), má rovnice TDT následující tvar: 

[ ]tttt dreEMP ∆+∆+∆= λη , kde λ  je změnou peněžní zásoby pozorovanou v souvislosti s nepřímou 

devizovou intervencí. 
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  ttt epp ∆+∆+=∆ 2
*

10 ααα ,             (4.4) 

  tttt eeEii ∆−∆+∆=∆ + )( 1
* ,             (4.5) 

  t
a
t

s
t rdm ∆−+∆=∆ )1( λ ,             (4.6) 

  ttt epr ∆−=∆ ,                (4.7) 

  gap
tt

trend
t

a
t ypyd 210 )1( γγγ −∆−+∆+=∆ ,           (4.8) 

  s
t

d
t mm ∆=∆ ,               (4.9) 

 

kde pt je domácí cenová hladina, *
tp  je zahraniční cenová hladina, et 

představuje devizový kurz v přímém kótování, mt je nominální peněžní zásoba 

(index d označuje poptávku a index s nabídku),  ct je reálný domácí důchod, i t 

zastupuje nominální domácí úrokovou sazbu, *
ti  je zahraniční nominální 

úroková sazba, )( 1+∆ tt eE  je očekávaná změna devizového kurzu a λ  

představuje poměr sterilizovaných intervencí. Hodnoty všech doposud 

zmíněných proměnné jsou ve výpočtu použity v logaritmované podobě. 

Dalšími proměnnými modelu jsou a
td  jakožto domácí složka měnové báze a r t 

jako objem devizových rezerv, přičemž obě proměnné jsou vyjádřeny 

v poměru k měnové bázi zpožděné o jedno období. Dále trend
ty  je dlouhodobá 

trendová složka reálného domácího výstupu yt a gap
ty  pak představuje rozdíl 

mezi yt a trend
ty . Symbol ∆  přirozeně označuje změnu příslušné proměnné. 

Rovnice (4.3) popisuje změny v poptávce po penězích jako pozitivní 

funkci domácí inflace a změn v reálném domácím důchodu a negativní funkci 

změn v domácí úrokové sazbě. Rovnice (4.4) definuje podmínku parity kupní 

síly a připisuje tak primární úlohu v determinaci domácí inflace změnám 

devizového kurzu a zahraniční inflaci. Rovnice (4.5) popisuje nekrytou 

úrokovou paritu. Rovnice (4.6) říká, že změny v nabídce peněz jsou pozitivně 

ovlivněny autonomními změnami v domácí složce měnové báze a 

nesterilizovanými změnami v objemu devizových rezerv. Podle rovnice (4.7) 

jsou změny v devizových rezervách funkcí devizového kurzu a v čase 



 126 

proměnlivého koeficientu tp . Rovnice (4.8) popisuje vývoj domácí složky 

měnové báze a říká, že zatímco domácí inflace a změny dlouhodobém trendu 

reálného výstupu jsou pozitivními determinanty domácí složky měnové báze, 

mezera mezi reálným výstupem a jeho dlouhodobým trendem má negativní 

dopad. Konečně rovnice (4.9) definuje rovnováhu na peněžním trhu, jelikož 

předpokládá, že poptávka po penězích se neustále rovná nabídce peněz. 

Substitucí rovnic (4.4) a (4.5) do rovnice (4.3) a zároveň (4.8) do (4.6) 

při současném použití podmínky rovnováhy na peněžním trhu z rovnice (4.9) 

tak, aby se výsledné dvě rovnice navzájem rovnaly můžeme docílit 

následujícího vztahu: 

 

  
221

12 )1()(

βαγ
λβ

+
∆−+∆+

=∆ + ttt
t

reEX
e ,          (4.10) 

kde 

  

 *
212

*
110010 tt

gap
tt

trend
tt icypyX ∆+∆−−∆−∆+−−= ββγαγβαγγ ,     (4.11) 

 

a elasticita potřebná pro výpočet TDT podle (4.1) se pak rovná: 

 

   
221

)1(

βαγ
λη
+

−−=
∆∂
∆∂−=

t

t

r

e
.           (4.12) 

 

Data použitá ve čtvrté kapitole se liší od těch, která byla použita 

v předešlých empirických výpočtech. Časové řady dat pokrývají období 

1993:1 – 2005:4, což dává 52 čtvrtletních pozorování pro všechny EU4. Data 

byla v převážné míře získána z databáze Mezinárodního měnového fondu 

International Financial Statistics a z databáze Eurostatu Economy and Finance. 

Chybějící údaje v časových řadách byly doplněny z databází volně 

přístupných na internetových stránkách centrálních bank EU4. Podrobný popis 

všech použitých proměnných včetně zdroje je uveden v tabulce 4.1. 
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Tabulka 4.1 Popis proměnných použitých v analýze TDT 

Bt EU4 národní měnová báze 
Zdroj: International Financial Statistics (IFS) řádek 14 (Reserve money) 
logaritmované hodnoty 

ct EU4 hrubý národní důchod 
Zdroj: IFS řádek 99B (Gross domestic product) k němuž byl připočten 
čistý důchod ze zahraničí 
Z hlediska statistiky národních účtů je jako čistý důchod ze zahraničí 
uváděn součet rent, úroků, zisků, dividend a čistých běžných transferů. 
Tento ukazatel byl získán odečtením součtu obchodní bilance a bilance 
služeb (IFS řádek 78AFD „Balance on goods and services“) od bilance 
běžného účtu (IFS řádek 78ALD „Current account balance“). 
logaritmované hodnoty   

et nominální bilaterální devizový kurz měn EU4 vůči EUR v přímém 
kótování 
Zdroj: databáze Eurostat Economy and Finance (EEF), sekce Exchange 
rates and Interest rates, řádek Euro/ECU Exchange rates – quarterly data 
logaritmované hodnoty 

i t
* 3měsíční úroková sazba peněžního trhu v eurozóně 

Zdroj: EEF, sekce Exchange rates and Interest rates, řádek Money market 
interest rates – quarterly data, série MAT_M03 
logaritmované hodnoty 

i t EU4 národní 3měsíční úroková sazba peněžního trhu  
Zdroj: EEF, sekce Exchange rates and Interest rates, řádek Money market 
interest rates – quarterly data, série MAT_M03 
logaritmované hodnoty 

mt EU4 národní peněžní agregát M1 
Zdroj: IFS řádek 34..B (Money, Seasonally Adjusted) 
logaritmované hodnoty 

pt
* harmonizovaný index spotřebitelských cen (HIPC) v eurozóně 

Zdroj: EEF, sekce Prices, řádek Harmonized indices of consumer prices – 
Monthly data (index 2005=100)  
Převedeno z měsíčních dat na čtvrtletní pomocí aritmetického průměru 
příslušných tří měsíčních hodnot. 
logaritmované hodnoty 

pt EU4 národní harmonizovaný index spotřebitelských cen (HIPC) 
Zdroj: EEF, sekce Prices, řádek Harmonized indices of consumer prices – 
Monthly data (index 2005=100)  
Převedeno z měsíčních dat na čtvrtletní pomocí aritmetického průměru 
příslušných tří měsíčních hodnot. 
logaritmované hodnoty 

r t EU4 národní objem devizových rezerv 
Zdroj: IFS řádek 1L.D (Total Reserves Minus Gold) 
Převedeno do národní měny pomocí nominálního bilaterálního 
devizového kurzu vůči USD (IFS řádek AE) 
logaritmované hodnoty 
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yt EU4 národní hrubý domácí produkt 

Zdroj: IFS řádek 99B (Gross Domestic Product) 
logaritmované hodnoty 

yt
trend dlouhodobá trendová složka yt 

Získáno použitím Hodrick-Prescott filtru s vyhlazovacím parametrem 
1600, jak je doporučováno pro čtvrtletní data. 

Pramen: vlastní zpracování 

 

4.3 Výsledky odhadu tlaku na devizovém trhu 

Jak vyplývá z modelu popsaného v předcházející podkapitole, 

samotnému výpočtu TDT podle (4.1) musí předcházet odhad konverzního 

faktoru η  (4.2, respektive 4.12). Tento krok nicméně vyžaduje znalost 

hodnoty sterilizačního koeficientu λ  (4.6), elasticity měnové báze s ohledem 

na domácí cenovou hladinu 1γ  (4.8), elasticity domácí cenové hladiny 

s ohledem na devizový kurz 2α  (4.4) a elasticity poptávky po penězích 

vzhledem k domácí úrokové sazbě 2β  (4.3). 

Přesněji řečeno, požadované hodnoty parametrů lze získat odhadem 

následujících tří rovnic: 

 

 ttttt icpm ,1210 εβββ +∆−∆+=∆−∆ ,                  (4.13) 

 tttt epp ,22
*

10 εααα +∆+∆+=∆ ,                  (4.14) 

 t
gap
tttt

trend
tt

t

t yprpyr
B

B
,3210

1

εγγλγ ++∆+∆+=∆−∆−∆−∆

−

.        (4.15) 

 

Rovnice (4.13) a (4.14) jsou získány přímo z (4.3) a (4.4). Rovnice 

(4.15) je odvozena pomocí substituce (4.7) do (4.5) za předpokladu, že změna 

v nabídce peněz se rovná změně v měnové bázi 
1−

∆

t

t

B

B  a peněžní multiplikátor je 

konstantní. 
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Při pohledu na použitý model lze rozeznat dva typy proměnných – 

endogenní a exogenní. Mezi endogenní proměnné patří tm∆ , tp∆ , te∆ , ti∆ , 

1−

∆

t

t

B

B  a tr∆ . Do skupiny exogenních proměnných naopak řadíme tc∆ , *
tp∆ , *

ti∆ , 

trend
ty∆  a gap

ty∆ . I když se te∆ neobjevuje na levé straně žádné rovnice, jedná se 

o endogenní proměnnou, jelikož devizový kurz je proměnná jasně 

determinovaná použitým modelem. 

Model je odhadován regresní technikou dvoufázové metody nejmenších 

čtverců (two-stage least square). Hlavním důvodem využití tohoto nástroje je 

skutečnost, že endogenní proměnné se vyskytují na obou stranách rovnic  

(4.3) – (4.9). Ve skutečnosti to znamená, že v každé rovnici obsahující 

endogenní proměnné na pravé straně existuje vysoká pravděpodobnost 

korelace těchto proměnných s chybovou složkou. Proto by použití standardní 

regresní analýzy založené na metodě nejmenších čtverců vedlo k defektním 

odhadům. Na druhé straně třífázová analýza nebyla zvolena z důvodu 

omezeného počtu pozorování v použitých časových řadách. 

Odhad modelu pomocí dvoufázové metody nejmenších čtverců je 

podmíněn začleněním instrumentů, které jsou představovány proměnnými 

nekorelovanými s chybovou složkou. Úvodním krokem empirické analýzy 

proto musí zákonitě být určení vhodných instrumentů. To se provádí v první 

fázi, kdy je pro závislou proměnnou v každé rovnici odhadnuta regresní 

funkce se všemi potenciálními instrumenty jako vysvětlujícími proměnnými. 

Jako možné instrumenty jsme definovali běžné hodnoty exogenních 

proměnných a o jedno období zpožděné hodnoty všech exogenních i 

endogenních proměnných modelu. Regresory s dostatečnou statistickou 

významností byly následně zvoleny jako instrumenty pro druhou fázi odhadu. 

Uvedená procedura byla provedena pro všechny země i rovnice modelu. 

Další aspekt, který musí být před samotným odhadem modelu otestován 

je stacionarita použitých časových řad. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2.3, 

tato vlastnost je klíčová pro všechny regresní modely. Na všechny časové řady 
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byl aplikován ADF a PP test, přičemž shodné výsledky obou testů byly 

nezbytné pro rozhodnutí o (ne)stacionaritě každé časové řady. S ohledem na 

charakter časové řady byly použity testy s lineárním trendem a/nebo 

konstantou, případně s žádným doplňkem. Z důvodu velkého množství 

analyzovaných časových řad nejsou výsledky testů stacionarity prezentovány, 

nicméně hlavním závěrem je, že stacionarita byla ve všech případech 

prokázána u prvních diferencí a všechny časové řady tak považujeme za I(1). 

První diference proto byly následně použity i pro odhad všech relevantních 

rovnic modelu.41  

Výsledky odhadu jednotlivých rovnic pomocí dvoufázové metody 

nejmenších čtverců jsou zobrazeny v tabulkách 4.2 – 4.4. Kromě odhadnutých 

hodnot parametrů tabulky obsahují také seznam použitých instrumentů a 

výsledky několika základních diagnostických testů. Konkrétně byl použit 

Jarque-Berra (J-B) test k ohodnocení normality rozdělení reziduí, dále 

Breusch-Godfrey Langrange multiplikátor (LM) k testování sériové korelace a 

Whiteův test pro analýzu heteroskedasticity. Všechny LM byly provedeny se 

čtyřmi zpožděními. Výsledky testů indikují několikanásobný výskyt sériové 

korelace reziduálních složek a některých případech i existenci potenciální 

heteroskedasticity. Z tohoto důvodu byly odhady parametrů korigovány 

pomocí Newey-West procedury. Ještě častěji bylo u reziduí odhaleno 

nenormální rozdělení.42 Na základě specifikace modelu lze očekávat, že 

parametry 1β , 1α , a 2α  by měly být kladné zatímco 2β , 1γ , 2γ , a λ  záporné. 

Jelikož λ  je zlomek, jeho absolutní hodnota by se měla pohybovat v intervalu 

0 až 1. 

                                                 
41 Procentní změna peněžní zásoby je ze své podstaty toková veličina, a proto už je diferencovaná a 

také stacionární. V důsledku konstrukce a výpočtu je ve všech zemích stacionární také gap
ty . 

42 Z tohoto důvodu mohou být hodnoty t-statistik zavádějící, což ovšem v žádném případě nesnižuje 

platnost odhadů parametrů. Jelikož odhadované rovnice mají rozdílnou specifikaci instrumentů, 

výsledný koeficient R2 může být při použití dvoufázové metody nejmenších čtverců záporný, a to i 

když odhadovaná rovnice obsahuje konstantu. 
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Tabulka 4.2 Odhady rovnice (4.13) 

Česká republika 

instrumenty: 
trend
ty 1−∆  1−∆ tr  1−∆ ti  

gap
ty∆  

*
1−∆ tp  

parametr odhad směrodatná odchylka pravděpodobnost 
β0 0,0014 0,0036 0,6945 
β1 0,0161 0,7711 0,9834 
β2 -0,0434*** 0,0161 0,0096 

R2 = 0,0792; SEE = 0,0098; DW = 1,9422  
J-B = 30,721 (0,0000); LM = 4,7744 (0,3112); WHITE = 23,724 (0,0002) 

Maďarsko 

instrumenty: tc∆ , *
tp∆ , 1−∆ ti , 

trend
ty 1−∆  

parametr odhad směrodatná odchylka pravděpodobnost 
β0 -0,0052** 0,0021 0,0152 
β1 0,4843** 0,2290 0,0397 
β2 -0,0216 0,0208 0,3039 

R2 = 0,1237; SEE = 0,0092; DW = 1,4480 
J-B = 4,3279 (0,1149); LM = 20,689 (0,0004); WHITE = 5,0859 (0,4055) 

Polsko 

instrumenty: 
trend
ty 1−∆ , 1−∆ te , 1−∆ ti , *

tp∆ , 1−∆ tc  

parametr odhad směrodatná odchylka pravděpodobnost 
β0 0,0013*** 0,0023 0,5684 
β1 0,2281 0,1430 0,1174 
β2 -0,0873*** 0,0310 0,0070 

R2 = -0,2601; SEE = 0,0102; DW = 2,3324  
J-B = 0,8370 (0,6580); LM = 7,5026 (0,1116); WHITE = 24,305 (0,0002) 

Slovensko 

instrumenty: 1−∆ tc , *
1−∆ tp , tc∆ 1−∆ tp  

parametr odhad směrodatná odchylka pravděpodobnost 
β0 0,0022 0,0039 0,5650 
β1 -0,6005 0,5969 0,3195 
β2 -0,0781 0,0573 0,1793 

R2 = -0,8812; SEE = 0,0177; DW = 1,6388  
J-B = 48,437 (0,0000); LM = 3,7018 (0,4479); WHITE = 2,3160 (0,8039) 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: ***, ** a * znamená statistickou významnost na 1 %, 5 % respektive  

10 % hladině významnosti. 

Odhady rovnice (4.13) poskytují smíšené výsledky. Parametry 

2β nezbytné pro výpočet konverzního faktoru mají sice korektní znaménko ve 

všech zemích, avšak statisticky významné jsou pouze v České republice a 
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Polsku. Výsledky diagnostických testů dále ukazují na nenormalitu rozdělení 

reziduální složky (Česká republika, Slovensko), sériovou korelaci (Maďarsko) 

a heteroskedasticitu (Česká republika a Polsko). 

Tabulka 4.3 Odhady rovnice (4.14) 

Česká republika 

instrumenty: *
tp∆ ,

trend
ty 1−∆ , 

*
1−∆ ti , 1−∆ te  

parametr odhad směrodatná odchylka pravděpodobnost 
α0 0,0022 0,0017 0,2061 
α1 1,3408 1,1845 0,2634 
α2 0,8385** 0,3671 0,0269 

R2 = -2,9906; SEE = 0,0059; DW = 1,7739  
J-B = 7,9568 (0,0187); LM = 7,7211 (0,1023); WHITE = 40,979 (0,0000) 

Maďarsko 

instrumenty: *
tp∆ , 

trend
ty 1−∆ , tc∆ , 1−∆ tp  

parametr odhad směrodatná odchylka pravděpodobnost 
α0 0,0005 0,0011 0,6424 
α1 2,9075*** 0,8607 0,0015 
α2 0,9514*** 0,1541 0,0000 

R2 = 0,3453; SEE = 0,0047; DW = 1,8062 
J-B = 0,0988 (0,9517); LM = 9,6193 (0,0473); WHITE = 9,2326 (0,1001) 

Polsko 

instrumenty: *
tp∆ , 1−∆ te , 1−∆ ti , 1−∆ tp , 1−∆ tc , *

1−∆ tp  

parametr odhad směrodatná odchylka pravděpodobnost 
α0 -0,0005 0,0022 0,8207 
α1 3,8073** 1,5226 0,0159 
α2 0,2006*** 0,0355 0,0000 

R2 = 0,1221; SEE = 0,0066; DW = 1,6167  
J-B = 0,7071 (0,7021); LM = 8,4398 (0,0767); WHITE = 3,9881 (0,5511) 

Slovensko 

instrumenty: 
*
ti∆ , 1−∆ te , gap

ty∆ , trend
ty∆ ,  *

1−∆ tp  

parametr odhad směrodatná odchylka pravděpodobnost 
α0 0,0028 0,0031 0,3617 
α1 0,9512 2,4477 0,6993 
α2 0,6360** 0,3155 0,0496 

R2 = -1,0946; SEE = 0,0054; DW = 1,9761  
J-B = 2,0481 (0,3591); LM = 5,1151 (0,2756); WHITE = 14,169 (0,0146) 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: ***, ** a * znamená statistickou významnost na 1 %, 5 % respektive  

10 % hladině významnosti. 
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Při odhadech rovnice (4.14) byly dosaženy velmi dobré výsledky. 

Znaménka všech parametrů jsou konzistentní s teorií i očekáváními a 

parametry 2α důležité pro výpočet konverzního faktoru jsou ve všech zemích 

statisticky významné. Na druhé straně však pouze reziduální složka v polské 

rovnici byla testována diagnostickými testy s uspokojivými výsledky. 

V Polsku je také patrná podstatně nižší elasticita domácí cenové hladiny 

s ohledem na devizový kurz (2α ) než v ostatních zemích. Dalším postřehem 

z odhadů rovnice (4.14), jenž ovšem přímo nesouvisí s analýzou TDT, je 

všeobecně vysoká elasticita domácí cenové hladiny na zahraniční inflaci ( 1α ). 

Tento rys je velmi často patrný v malých otevřených ekonomikách v průběhu 

transformačního procesu. 

Výsledky odhadů rovnice (4.15) vedly k podstatně slabším výsledkům 

než u předchozích dvou rovnic. Hlavním nedostatkem je zejména výsledek 

odhadu polské rovnice, který lze považovat za zcela nestandardní a odporující 

teorii i předpokladům. Nejenom, že parametr 1γ  má opačné znaménko, než 

bylo očekáváno, ale i absolutní hodnota sterilizačního koeficientu λ  

překročila horní limit potenciálního intervalu 0 až 1. Dále je parametr 1γ  ve 

všech zemích kromě Maďarska statisticky nevýznamný, a to dokonce i na  

10 % hladině významnosti. Podobně neuspokojivé výsledky byly 

zaznamenány i u elasticity peněžní zásoby na domácí mezeru ve výstupu (2γ ). 

Jak je uvedeno ve Spolander (1999, s. 72), tento problém vyplývá ze 

specifikace rovnice a je častým nedostatkem empirických studií analyzujících 

měnovou politiku a reakční funkce měnové politiky. McCallum (1997, s. 8) 

zase upozorňuje, že v odborné literatuře proběhla a stále probíhá rozsáhlá 

diskuse na téma pravidla měnové politiky, avšak žádný model, jenž by byl 

zcela vhodný pro výzkum této problematicky, doposud neexistuje. 
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Tabulka 4.4 Odhady rovnice (4.15) 

Česká republika 

instrumenty: *
tp∆ , gap

ty∆ , 1−∆ tr , 
*
ti∆ , 1−∆ ti , 

trend
ty 1−∆  

parametr odhad směrodatná odchylka pravděpodobnost 
γ0 -0,0007 0,0024 0,7634 
λ -0,7743*** 0,1835 0,0001 
γ1 -1,0995 1,2202 0,3722 
γ2 0,0006 0,0007 0,3727 

R2 = 0,,4316; SEE = 0,0198; DW = 2,1887  
J-B = 129,37 (0,0000); LM = 0,9345 (0,9195); WHITE = 43,358 (0,0000) 

Maďarsko 

instrumenty: gap
ty∆ , 

*
1−∆ ti , 1−∆ tc , gap

ty 1−∆ , 1−∆ ti  

parametr odhad směrodatná odchylka pravděpodobnost 
γ0 0,0007 0,0049 0,5755 
λ -0,5133* 0,2911 0,0575 
γ1 -1,7329* 0,9744 0,0829 
γ2 0,0001*** 3,4E-05 0,0024 

R2 = 0,5935; SEE = 0,0132; DW = 2,4603 
J-B = 26,582 (0,0000); LM = 9,4808 (0,0501); WHITE = 11,339 (0,2531) 

Polsko 

instrumenty: 1−∆ tm , *
tp∆ , 

trend
ty 1−∆ , *

1−∆ tp , gap
ty∆  

parametr odhad směrodatná odchylka pravděpodobnost 
γ0 -0,0043 0,0035 0,2284 
λ -1,4333**** 0,3308 0,0001 
γ1 1,5112 1,1929 0,2116 
γ2 -0,0002 0,0009 0,8194 

R2 = 0,7343; SEE = 0,0231; DW = 2,4286  
J-B = 9,6651 (0,0080); LM = 8,2987 (0,0812); WHITE = 10,243 (0,3311) 

Slovensko 

instrumenty: 
trend
ty 1−∆ , tc∆ , 

*
1−∆ ti , gap

ty 1−∆ , 1−∆ ti  

parametr odhad směrodatná odchylka pravděpodobnost 
γ0 0,0083 0,0074 0,2693 
λ -0,9005*** 0,1252 0,0000 
γ1 -3,1911 2,3325 0,1779 
γ2 -0,0007 0,0021 0,7312 

R2 = 0,9512; SEE = 0,0224; DW = 2,4020  
J-B = 2,8966 (0,2349); LM = 9,2211 (0,0558); WHITE = 5,1728 (0,8189) 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: ***, ** a * znamená statistickou významnost na 1 %, 5 % respektive  

10 % hladině významnosti. 
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Hodnoty parametru sterilizačního koeficientu λ se v žádné zemi EU 

statisticky významně neliší od -1, což by nasvědčovalo plné sterilizaci.43 

Centrální banky zemí EU4 ovšem nikdy veřejně neprohlásily, že veškeré 

devizové intervence jsou sterilizovány a nemají tak dopad na peněžní zásobu. 

Proto budeme dále pracovat s odhadnutými hodnotami parametrů a tedy i 

předpokládat menší než plnou sterilizaci devizových intervencí. Toto 

koresponduje i s praktikami centrálních bank z vyspělých zemí, které většinou 

své intervence sterilizují částečně nikoliv absolutně. 

Hodnoty parametrů byly následně použity pro výpočet konverzních 

faktorů η podle rovnice (4.12). V důsledku nestandardních výsledků odhadu 

polské rovnice (4.15) se hodnota polského konverzního faktoru výrazně 

odlišuje od ostatních ve velikosti i znaménku. Mimořádná hodnota 

konverzního faktoru je pak v důsledku přenesena i do výpočtu TDT v Polsku, 

který svým rozsahem rovněž neodpovídá hodnotám v ostatních EU4. 

Konverzní faktory pro všechny země jsou sumarizovány v tabulce 4.5. 

Tabulka 4.5 Hodnoty konverzních faktorů 

Česká republika Maďarsko Polsko Slovensko 
1.8380229 0.9060151 -11.273278 0.8999273 

Pramen: vlastní výpočty 

Vývoj TDT v zemích EU je zachycen v grafech 4.1 – 4.4. Při analýze 

TDT a interpretaci grafického znázornění je zapotřebí zdůraznit několik 

zásadních skutečností. Za prvé, záporná hodnota TDT vypovídá, že měna EU4 

je pod tlakem zhodnotit. Naopak kladné hodnoty TDT ukazují na tlak ke 

znehodnocení. Za druhé, velikost TDT představuje rozsah nerovnováhy na 

devizovém trhu, která by měla být odstraněna příslušnou změnou devizového 

kurzu. Základní deskriptivní statistika hodnot TDT je uvedena v tabulce 4.6. 
                                                 
43 Za účelem testování této skutečnosti byl použit Waldův test s nulovou hypotézou H0: λ = -1, 

přičemž byly dosaženy následující výsledky vyjádřené f-statistikou a pravděpodobností. Česká 

republika: 1,5117 (0,2251); Maďarsko: 2,2966 (0,1365); Polsko: 1,7155 (0,1968); Slovensko: 0,6319 

(0,4307). 
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Tabulka 4.6 Deskriptivní statistika hodnot TDT v zemích EU4 (1993-2005) 

 Česká 
republika 

Maďarsko Polsko Slovensko 

průměr 0,016407 0,009117 -0,221316 0,021629 
medián 0,006589 0,007108 -0,100831 0,007484 
maximum 0,116360 0,054982 0,327037 0,233425 
minimum -0,034128 -0,019079 -1,292694 -0,068756 
sm. odchylka 0,034257 0,016044 0,388165 0,052023 
horní limit 0,067793 0,033183 0,360931 0,099664 
dolní limit -0,034979 -0,014948 -0,803564 -0,056406 

Pramen: vlastní výpočty 

Grafy 4.1 – 4.4 kromě křivky TDT obsahují dvě přímky reprezentující 

1,5 násobek směrodatné odchylky hodnot TDT nad a pod průměrnou 

hodnotou TDT. Překročení hraniční úrovně koridoru je považováno nadměrný 

TDT upozorňující na výraznou nerovnováhu a možnost finanční krize. Grafy 

jsou dále rozděleny do částí na základě platného režimu devizového kurzu 

(blíže v tabulce 2.1), což umožňuje rozlišit vývoj TDT v různých podmínkách.  

Graf 4.1 Tlak na devizovém trhu v České republice (1993-2005) 

Pramen: vlastní výpočty 
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Graf 4.2 Tlak na devizovém trhu v Maďarsku (1993-2005) 

Pramen: vlastní výpočty 

Graf 4.3 Tlak na devizovém trhu v Polsku (1993-2005) 

Pramen: vlastní výpočty 
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Graf 4.4 Tlak na devizovém trhu na Slovensku (1993-2005) 

Pramen: vlastní výpočty 
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posuvného zavěšení s velmi úzkým fluktuačním pásmem. Česká republika a 

Slovensko navíc v lednu 1993 vstoupily do své existence a související měnová 

odluka, zavádění nových měn, formování centrálních bank a samostatných 

měnových politik měly zřejmý dopad na použitá makroekonomická data a 

zprostředkovaně i na vývoj TDT.  

Od roku 1996 se TDT vyvíjel stabilněji a pozorovat nelze ani žádné 

abnormální fluktuace. Tento argument můžeme dokumentovat analýzou 

směrodatných odchylek hodnot TDT z obou období. Jak vyplývá z tabulky 

4.7, směrodatné odchylky v letech 1996-2005 jsou podstatně nižší než 

v období 1993-1995. Po roce 1995 se vyskytlo pouze jedno překročení 

hraniční úrovně TDT v České republice a jedno v Maďarsku. V druhém 

čtvrtletí 2002 činil TDT v České republice 7,09 %, což jinými slovy znamená 

tlak na znehodnocení CZK ve stejné míře. Tento stav reflektoval potřebu 

korekce po dlouhodobém procesu apreciace, který byl zakončen historicky 

nejvyšší hodnotou CZK vůči EUR. Naopak v Maďarsku dosáhl TDT v prvním 

čtvrtletí 2002 hodnoty -1,91 %, což indikovalo tlak na posílení HUF. Vysoký 

avšak ne nadměrný TDT byl rovněž pozorován na konci roku 2002. HUF se 

v té době nacházel pod spekulativním útokem na apreciační hranici 

fluktuačního pásma, který vyvrcholil v lednu 2003. Zatímco v případě HUF a 

SKK převládal po většinu období 1996-2005 tlak na znehodnocení, u CZK je 

proporce mezi apreciačním a depreciačním TDT více vyvážená. 

Tabulka 4.7 Směrodatné odchylky TDT (1993-2005) 

 Česká 
republika 

Maďarsko Polsko Slovensko 

1993:1-1995:4 0,030697 0,019037 0,519206 0,085684 
1996:1-2005:4 0,022042 0,010466 0,167183 0,018572 

Pramen: vlastní výpočty 

Jedním z možných využití výsledků odhadu TDT je komparace vývoje 

TDT v rámci rozdílných režimů devizového kurzu. Jako užitečné se to jeví 

zejména v kontextu plnění KSDK a nutnosti vstoupit do kvazi-fixního ERM 
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II, což pro všechny EU4 znamená podstatnou změnu kurzového režimu. 

Výsledky jednoznačně dokazují, že v době, kdy byl aplikován režim 

plovoucího devizového kurzu byl TDT podstatně nižší než v podmínkách 

režimu fixního kurzu. Rovněž krizové situace charakterizované nadměrným 

TDT se u plovoucího kurzu vyskytovaly sporadicky, zatímco u fixního kurzu 

byly relativně častým jevem. Z pohledu TDT se jako vhodnější a stabilnější 

než fixace jeví i uspořádání posuvného zavěšení s pozvolnou devalvací 

centrální parity. Konstrukce toho režimu je ovšem, i přes společný prvek 

fluktuačního pásma, v příkrém rozporu s principem ERM II, a proto z toho 

nelze vyvozovat žádné závěry o očekávání potenciálně příznivých hodnot 

TDT v podmínkách ERM II. Přehled směrodatných odchylek TDT během 

období s různými kurzovými režimy v EU4 zachycuje tabulka 4.8. 

Tabulka 4.8  Směrodatné odchylky TDT podle kurzového režimu (1993-2005) 

 Česká 
republika 

Maďarsko Polsko Slovensko 

fixní kurz* 0,040655 0,018201 0,540630 0,071965 
posuvné zavěšení --- 0,013521 0,191039 --- 
plovoucí kurz 0,022450 0,011232 0,128966 0,018813 

Pramen: vlastní výpočty 

Poznámka: * posuvné zavěšení s úzkým fluktuačním pásmem v případě Polska 

Srovnání TDT v jednotlivých režimech společně se samotnými 

hodnotami TDT upozorňuje na přísnost KSDK, a to při uplatnění 

asymetrického přístupu hodnocení KSDK zejména na depreciační straně 

fluktuačního pásma. I když v posledních čtyřech letech se TDT pohyboval ve 

většině případů v koridoru ± 2,25 %, neexistovala v té době centrální parita 

ani fluktuační pásmo, které by se musely dodržovat a za jejichž změnu či 

překročení by země byla penalizována. Takové podmínky, jimiž se vyznačuje 

ERM II a KSDK, mohou přispět ke zvýšenému riziku výskytu nadměrných 

hodnot TDT, které by splnění KSDK mohly v konečném důsledku ohrozit. 

S ohledem na několik faktorů musí být prezentované a diskutované 

výsledky odhadu EMP posuzovány s jistou mírou obezřetnosti. Analýza je 
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totiž negativně ovlivněna určitými skutečnostmi limitujícími vypovídací 

hodnotu výsledků. V první řadě bylo mnoho parametrů nutných pro výpočet 

konverzního faktoru a následně TDT shledáno jako statisticky nevýznamné. 

Způsobeno to může být buď nevhodnou specifikací strukturálního modelu 

ekonomiky, problémy v použité metodě odhadu nebo nekonzistentností 

použitých dat. Za druhé, odhadnuté hodnoty parametrů jsou citlivé na volbu 

instrumentů a i marginální změny v parametrech způsobují podstatné změny 

v TDT. Za třetí, koeficient sterilizace není v žádné zemi EU4 statisticky 

významně odlišný od -1, což by napovídalo na absolutní sterilizaci devizových 

intervencí. Za čtvrté, TDT ve všech analyzovaných zemích se vyvíjel po celou 

zkoumanou dobu téměř paralelně se změnami v devizových rezervách. To by 

vyvozovalo závěr o častých devizových intervencích dokonce i v podmínkách 

plovoucího devizového kurzu. Realita v EU4 nicméně byla odlišná. 

Uvedená omezení by měla být překonána v dalším výzkumu. Jako 

vhodné se jeví především použití dat o skutečném objemu devizových 

intervencí namísto změn v devizových rezervách. Tento alternativní přístup 

k definování klíčových proměnných by mohl vést k přijatelnějším výsledkům, 

což do jisté míry dokazuje například Bielecki (2005). Model by rovněž mohl 

být rozšířen o možnost nepřímých intervencí prostřednictvím změny domácí 

složky měnové báze nebo úrokové sazby. Pro získání srovnatelných výsledků 

by bylo vhodné aplikovat na stejná data modelově nezávislý přístup 

představený ve studii Eichengreen et al. (1996). Hlavní výhoda tohoto 

přístupu spočívá ve větším důrazu, který je položen na úrokový diferenciál, na 

nějž bylo často poukazováno jako na jeden z klíčových faktorů determinace 

devizových kurzů v EU4. 
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Závěr 

Předkládaná habilitační práce měla dva základní cíle, které byly přesně 

definovány v jejím úvodu. Prvním cílem bylo empiricky analyzovat vývoj 

nominálních bilaterálních devizových kurzů národních měn vůči euru 

v zemích EU4. V samostatných kapitolách byla pozornost věnována třem 

zásadním aspektům vývoje devizových kurzů – výnosnosti měn, volatilitě a 

tlakům na devizových trzích. Výzkum výnosnosti měn byl navíc doplněn 

korelační analýzou, kointegrační analýzou, modely korekce chyby a 

Grangerovými testy kauzality ke zjištění podobností a kauzálních vazeb ve 

vývoji devizových kurzů. Volatilita devizových kurzů byla měřena třemi 

alternativními metodami se speciálním důrazem na asymetrii ve volatilitě a 

implikace pro působení v ERM II. Výzkum TDT se zase zaměřil na odhad 

nerovnováhy na devizovém trhu a zároveň představoval historicky první 

aplikace modelově-závislého přístupu na země EU4.  

Habilitační práce tak představuje svou komplexností v empirické 

oblasti ojedinělou studii, jejíž poznatky a závěry mají široké pole praktického 

využití v nastavení měnové i kurzové politiky nebo pro optimální načasování 

vstupu do ERM II. Výsledky prezentované v habilitační práce lze bezesporu 

využít i v pedagogickém procesu a mohou rovněž posloužit jako výchozí bod 

či srovnávací základna pro budoucí výzkum. Vše uvedené nás opravňuje 

konstatovat, že první cíl práce byl splněn. 

Druhým cílem habilitační práce bylo na základě získaných výsledků a 

v kontextu platného kurzového uspořádání zhodnotit současné podmínky pro 

zahájení plnění nebo splnění KSDK. Pro úspěšné splnění cíle je však zapotřebí 

analyzovat množství různých faktorů a aspektů, a proto  bylo v úvodu práce 

stanoveno deset otázek, jejichž zodpovězení ke splnění cíle povede. Odpovědi 

na jednotlivé otázky jsou prezentovány v následujícím textu. 
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 Jaký přístup Evropské komise a Evropské centrální banky lze očekávat při 

hodnocení KSDK? 

Na základě podrobné analýzy dosavadních hodnocení splnění 

konvergenčních kritérií a oficiálních stanovisek ECB, Evropské komise i Rady 

EU ve složení ECOFIN lze odvodit, že pro země EU4 bude použit 

asymetrický přístup k hodnocení KSDK. Tento přístup se vyznačuje 

rozdílným pohledem na apreciační a depreciační odchylky od centrální parity, 

přičemž jako nejvíce pravděpodobná se jeví aplikace maximálně přípustné 

apreciační odchylky 15 % a depreciační odchylky 2,25 % od centrální parity. 

V případě omezeného trvání a následného stabilního vývoje mohou být 

tolerovány i depreciační odchylky mírně převyšující povolený limit. Periody 

nadměrných odchylek by se však neměly opakovat a jejich výskyt je přípustný 

spíše na počátku dvouletého hodnoceného období. Blíže se dané problematice 

věnuje kapitola 1.3.2. 

 

Jsou aktuální režimy devizového kurzu v EU4 kompatibilní s ERM II nebo 

bude vstup do mechanismu představovat výraznou změnu uspořádání? 

Aktuálně nebo před vstupem do ERM II aplikované režimy devizového 

kurzu jsou či byly ve všech zemích EU4 v rozporu s principy ERM II.  

Z pohledu de iure se ERM II nejvíce podobá režim Maďarska (středový kurz 

HUF vůči EUR s fluktuačním pásmem ± 15 %). Devizový kurz ale v měnové 

politice MNB nehraje tak důležitou úlohu, jaká mu bude příslušet v ERM II a 

v době plnění KSDK. Proto i Maďarsko de facto čekají v oblasti kurzové 

politiky změny. Zbylé tři země aplikují či aplikovaly (Slovensko) určitou 

formu plovoucího devizového kurzu v kombinaci s cílováním inflace. Je tedy 

evidentní, že nevyhnutelný přesun k ERM II bude znamenat zásadní změnu 

v kurzové politice. Devizový kurz se navíc vedle inflace stane klíčovou 

proměnnou, na níž se bude zaměřovat výkon měnové politiky, což v určitých 

situacích může způsobit problémy v simultánním naplňování obou cílů. 

Podrobněji v kapitole 2.1. 
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Jaký je aktuální vývojový trend měn EU4 vůči euru a mohlo by jeho 

pokračování případně ohrozit splnění KSDK? 

Aktuální vývojové trendy ukazují na určité rozdíly mezi měnami EU4. 

Z pohledu splnitelnosti KSDK lze za nejzávažnější považovat vývoj HUF, 

který v první polovině roku 2006 výrazně znehodnotil a dosažená míra 

depreciace byla v prudkém rozporu s asymetrickým přístupem k hodnocení 

KSDK. Jednoměsíční výnosové míry HUF z konce analyzovaného období 

však nasvědčují na alespoň částečnou kompenzaci prodělaného znehodnocení. 

U ostatních měn EU4 je patrný apreciační trend, jehož intenzita se však 

zejména u PLN zpomaluje tak, že jednoroční výnosová míra PLN se na konci 

září 2006 dostala dokonce do mírně záporných hodnot. V případě CZK a SKK 

se naopak již zhruba 1,5 roku projevuje apreciace s jednoroční výnosovou 

mírou 3-9 % respektive 1-6 %. Z hlediska participace v ERM II a plnění 

KSDK by bylo vhodné, aby roční apreciace nepřesahovala 5 % a účastnická 

země tak nebyla vystavena nutnosti požádat o revalvaci centrální parity. I když 

by bylo pravděpodobně žádosti vyhověno, představuje to při plnění KSDK 

nezanedbatelnou komplikaci. Při vývoji, kdy se tržní kurz podstatně odchýlí 

od centrální parity rovněž hrozí, že přepočítací poměr národní měny se bude 

relativně významně lišit od centrální parity, což může způsobit jisté těžkosti 

technického rázu. Další informace lze nalézt v kapitolách 2.1 a 3.1. 

 

Existují ve vývoji měn EU4 určité podobnosti a sblížil se jejich kurzový vývoj 

s postupujícím procesem evropské integrace? 

Podobnost ve vývoji devizových kurzů měn EU4 byla zkoumána 

korelační analýzou za použití denních výnosů jednotlivých měn. Provedená 

analýza odhalila dva podstatné závěry. Za prvé bylo zjištěno, že míra korelace 

mezi měnami EU4 se v průběhu analyzovaného období zvýšila a 

nejmarkantnější nárůst byl zaznamenán v období pokrývajícím členství v EU. 

Postupující proces evropské integrace tak zřetelně přispěl k harmonizaci 

kurzového vývoje. Za druhé můžeme na základě dosažených výsledků 
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konstatovat, že nejvyšší míra podobnosti ve vývoji devizových kurzů panuje 

mezi CZK a SKK a rovněž mezi HUF a PLN. Nejméně korelované dvojice 

jsou CZK-PLN a PLN-SKK. Více v kapitole 2.2.2. 

  

Jsou mezi měnami EU4 patrné kauzální vazby promítající se do vývoje 

devizových kurzů? 

Korelační analýza a podobnost ve vývoji devizových kurzů nám 

neposkytne informace o tom, zda mezi měnami existují dlouhodobé vazby a 

zda vývoj devizového kurzu jedné měny je předurčován vývojem jiného 

devizového kurzu. Abychom tyto informace zjistili, byla aplikována 

kointegrační analýza a další nástroje pro výzkum kauzálních vazeb. 

Kointegrační analýza odhalila pouze vzácně se vyskytující dlouhodobé vazby 

mezi měnami EU4. Existence většinou slabých vazeb navíc nebyla potvrzena 

alternativními testy. O nestabilitě dlouhodobých vztahů svědčí i odhady 

VECM vysvětlující krátkodobou dynamiku v rámci systému s dlouhodobou 

rovnovážnou vazbou, které vedly k velmi nepřesvědčivým výsledkům. 

Samostatné krátkodobé interakce mezi devizovými kurzy byly zkoumány 

pomocí Grangerových testů kauzality a ukázaly se být statisticky významné 

mnohem častěji než dlouhodobé rovnovážné vztahy. Krátkodobé kauzality 

byly identifikovány v různých etapách celého období 1996-2006 u všech měn 

kromě kombinace CZK-PLN. Velmi zajímavým rysem výsledků 

Grangerových testů je, že v období členství v EU poklesla četnost i síla 

krátkodobých kauzálních vazeb. Tento poznatek plně koresponduje s rostoucí 

korelací ve stejném období. Měny EU4 po vstupu do EU ztrácejí svou 

suverenitu na devizovém trhu a schopnost ovlivnit vývoj ostatních okolních 

měn. Stále více jsou tyto měny na devizovém trhu považovány za homogenní 

skupinu, která je více než interními regionálními faktory ovlivňována 

externími činiteli, které na ně působí ve stejném či podobném směru. 

Detailnější informace jsou obsaženy v kapitole 2.3. 
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Jaká je výše a vývoj volatility devizových kurzů měn EU4? Lze získané 

hodnoty a odhadnutý vývoj považovat v kontextu KSDK za nadměrné a 

znepokojující? 

Jelikož volatilitu devizových kurzů lze z pohledu KSDK považovat za 

naprosto klíčový ukazatel, byla v habilitační práci zkoumána pomocí tří 

alternativních metod. Domníváme se, že pro dosažení věrohodných výsledků 

je to nezbytný předpoklad. S uspokojením můžeme konstatovat, že všechny 

použité empirické nástroje přinášejí velmi konzistentní závěry. Jako devizový 

kurz s všeobecně nejvyšší volatilitou byl identifikován kurz PLN/EUR. Tato 

skutečnost platila kromě krátkých epizod po celou analyzovanou dobu 10 let.  

Dále bylo zjištěno, že svého vrcholu dosáhla volatilita u všech devizových 

kurzů v roce 2000 s možným přesahem období maximální volatility buď do 

roku 1999 nebo 2001. Od roku 2003 až do konce analyzovaného období se 

pak projevuje jasný pokles volatility. V září 2006 tak volatilita všech 

devizových kurzů dosáhla svých minim nebo se nejnižší úrovni alespoň 

přiblížila. Jedinou výjimkou, která narušuje všeobecnou platnost 

prezentovaných závěrů je devizový kurz HUF/EUR, u něhož se v důsledku 

citelné depreciace v roce 2006 volatilita zvýšila nad úroveň obvyklou u tohoto 

i ostatních devizových kurzů. Kromě HUF však současná volatilita 

nepředstavuje problém či překážku pro plnění KSDK. Se vstupem do ERM II 

lze navíc očekávat automatické omezení volatility vyplývající z konstrukce 

mechanismu. Dokazuje to i vývoj devizového kurzu SKK, která se ERM II 

účastní od konce listopadu 2005. Více informací a podrobných výsledků o 

volatilitě devizových kurzů přináší kapitola 3. 

 

Můžeme ve volatilitě devizových kurzů měn EU4 pozorovat asymetrické efekty 

a jaké praktické implikace pro reálnou účast měn v ERM II lze z výsledků 

odvodit? 

S očekávaným využitím asymetrického přístupu hodnocení KSDK a 

přísnějším posuzováním depreciačních odchylek od centrální parity vyvstává i 
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zvýšená potřeba analyzovat projevy asymetrie ve volatilitě devizových kurzů. 

Za klíčové proto pokládáme otázky, zda volatilita devizových kurzů při 

depreciaci měny EU4 roste či nikoliv, zda volatilita roste při vzdalování se 

tržního devizového kurzu od centrální parity a zda je tento případný nárůst 

patrný spíše u depreciačních nebo apreciačních odchylek. Na základě odhadů 

několika verzí GARCH a TARCH modelů lze konstatovat, že asymetrie ve 

volatilitě byla prokázána jen v určitém období u devizových kurzů HUF/EUR 

a PLN/EUR, přičemž v obou případech se volatilita zvyšovala při 

zhodnocování měny EU4. Asymetrie volatility s ohledem na odchylky tržního 

kurzu od cílové hodnoty se jako statisticky významná projevila pouze 

v případě explicitně definovaného cílového kurzu. Při využití implicitního cíle 

v podobě klouzavého průměru nebyla asymetrie prokázána. Existence 

asymetrie se konkrétně projevila u kurzu HUF/EUR v období oficiální 

centrální parity a fluktuačního pásma ±15 % a kurzu SKK/EUR během 

participace SKK v ERM II. Z hlediska habilitační práce mnohem významnější 

případ SKK prokázal, že volatilita devizového kurzu stoupá s rostoucí 

absolutní hodnotou odchylky od centrální parity, a to zejména v apreciačním 

pásmu. Pro plnění KSDK podle asymetrického přístupu se tak jedná o velmi 

příznivý závěr. Podrobněji se problematice věnuje kapitola 3.2.2. 

 

Jaká je výše a vývoj tlaku na devizovém trhu v EU4 a může přechod od režimu 

plovoucího devizového kurzu ke kvazi-fixnímu ERM II přispět k nárůstu tlaku 

na devizovém trhu? 

Ve vývoji TDT lze identifikovat několik jevů společných pro všechny 

země EU4. V první řadě můžeme od sebe jasně rozlišit období zvýšeného 

TDT s volatilním vývojem (1993-1995) a období stabilního vývoje s velmi 

sporadickými výskyty nadměrného TDT. Na konci analyzovaného období je 

rovněž u všech zemí evidentní velice stabilizovaná situace bez znaku 

nerovnováhy na devizovém trhu. Při srovnání hodnot TDT z různých režimů 

devizového kurzu vychází najevo, že nejstabilnější vývoj TDT je spojen 
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s režimem plovoucího devizového kurzu. Extrémní hodnoty TDT a jejich 

vysoká fluktuace se naopak vyskytovaly v režimu fixního devizového kurzu či 

posuvném zavěšení s úzkým fluktuačním pásmem. Existuje proto obava, že by 

změna kurzového uspořádání směrem ke kvazi-fixnímu ERM II mohla přispět 

k opětovnému nárůstu TDT. Z toho by následně vyplývala zvýšena potřeba 

výraznějších změn devizového kurzu, což by v podmínkách ERM II muselo 

být alespoň do určité míry vykompenzováno devizovými intervencemi. 

Detailně je problematika TDT diskutována v kapitole 4. 

 

Bylo rozhodnutí o vstupu SKK do ERM II učiněno z pohledu zkoumaných 

indikátorů ve vhodnou dobu? 

Z technického hlediska neboli z hlediska zkoumaných indikátorů 

vývoje devizových kurzů by se mělo období vstupu do ERM II vyznačovat 

následujícími charakteristikami. Měna by neměla vykazovat déle trvající trend 

depreciace ani nadměrné apreciace. Jako optimální lze doporučit již zmíněnou 

roční míru apreciace do 5 %. Volatilita devizového kurzu by měla být nízká a 

stabilní, a to nejen v okamžiku vstupu ale i v období několika předešlých 

měsíců. Podobně by se měl vyvíjet i TDT. SKK vstoupila do ERM II 28. 

listopadu 2005, což bylo v době, kdy SKK již delší dobu vykazovala mírně 

apreciační trend. Jednoletá výnosová míra se s nepatrnými výkyvy na obě 

strany již dva roky pohybovala v intervalu 2-5 %. Taktéž volatilita devizového 

kurzu byla v době vstupu do ERM II již zhruba 2,5 roku stabilizovaná. Její 

úroveň byla navíc v době vstupu nejnižší ze všech analyzovaných devizových 

kurzů, což potvrzovaly veškeré použité metody. Podobně příznivý byl i vývoj 

TDT, který se v okamžiku vstupu nacházel poblíž nulové hodnoty, což 

znamená, že neexistovala nerovnováha na devizovém trhu a tím pádem nebyla 

zapotřebí ani žádná zásadní změna devizového kurzu. Sumarizujeme-li vše 

uvedené, docházíme k jednoznačnému závěru, že vstup SKK do ERM II byl 

načasován optimálně. 
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Je současná konstrukce KSDK adekvátní nebo by bylo vhodné přistoupit 

k určité modifikaci? 

Potřeba stability devizového kurzu národní měny u země usilující o 

začlenění do eurozóny je nezpochybnitelná, a tak i hodnocení stability 

devizového kurzu před přijetím eura je nutné. Současná konstrukce KSDK je 

však neadekvátní, a to hned z několika důvodů. KSDK je jediným kritériem, u 

nějž je požadována institucionální změna v nastavení hospodářské politiky. 

Zároveň však, jako u jediného konvergenčního kritéria, nejsou jasně a 

explicitně stanoveny podmínky splnění a ukazatele, jejichž nedodržení 

automaticky znamená nesplnění kritéria. Tato nejistota společně se zavedením 

centrální parity devizového kurzu pak výrazně omezuje pohyb devizového 

kurzu a ztěžuje výkon měnové politiky. Proto by bylo vhodné, aby bylo 

KSDK do určité míry modifikováno. V minimalistické variantě považujeme za 

žádoucí zavedení precizního a všeobecně platného vymezení přípustného 

fluktuačního pásma. Rozšířením pásma na depreciační straně by dále bylo 

možné předejít použití nejednoznačného nástroje mírně nadměrných, avšak 

tolerovaných odchylek. Za vhodnější a z tržního pohledu i mnohem čistější 

reformu KSDK, která by hodnotila skutečnou a nedeformovanou stabilitu, 

považujeme zrušení ERM II včetně institutu centrální parity a nic 

neznamenajícího fluktuačního pásma ±15 %. Stabilita devizového kurzu by se 

pak hodnotila zpětně za období dvou let předcházejících dni podání žádosti o 

vyhodnocení kritérií. Funkci centrální parity by převzal například devizový 

kurz z prvního dne hodnoceného období nebo určitá forma průměrného 

devizového kurzu. Hodnocený kurzový vývoj by byl navíc zcela založen na 

tržních principech a nebyl by deformován existencí a snahou dodržovat 

nejasné limity fluktuačního pásma. 

 

Finálního zhodnocení druhého cíle habilitační práce dosáhneme, pokud 

vytvoříme průnik všech relevantních dílčích poznatků. Následně můžeme 

konstatovat, že v září 2006 se žádná ze tří měn EU4 dosud neparticipujících 
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v ERM II nenacházela v situaci, která by byla zcela vhodná pro vstup do ERM 

II a zahájení plnění KSDK. Například CZK stále vykazuje relativně intenzivní 

apreciaci a i když hodnoty ostatních indikátorů jsou příznivé, z technického 

hlediska se jako vhodnější jeví se vstupem do ERM II počkat. V případě HUF 

je nutné nejprve vyčkat na stabilizaci situace po výrazném znehodnocení 

v polovině roku 2006 a návrat ukazatelů volatility do standardních hodnot. 

PLN i přes určitou stabilizaci nadále zůstává nejvíce volatelní měnou, která by 

navíc měla najít určitý jasný a déle trvající vývojový trend. Hodnoty 

analyzovaných ukazatelů však na druhé straně vytvářejí dobré předpoklady 

pro úspěšné pokračování plnění KSDK v případě SKK. 

 

Na úplný závěr je vhodné poznamenat, že předložená habilitační práce 

nabízí ucelenou sadu ukazatelů a nástrojů, jejichž použití může významně 

napomoci jak při optimálním načasování zahájení plnění KSDK, tak i při 

výkonu kurzové a měnové politiky v průběhu plnění KSDK. Zároveň je však 

zapotřebí podotknout, že provedená analýza a použité nástroje reflektují pouze 

technické aspekty a pro dosažení plnohodnotných závěrů by měly být 

aplikovány společně s fundamentální analýzou splnitelnosti KSDK a ostatních 

konvergenčních kritérií. 
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