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Úvod 

Optimální nastavení hospodářské politiky a soulad mezi jejími hlavními složkami 

patří k základním předpokladům zajišťujícím ekonomickou stabilitu státu a jeho 

dlouhodobý rozvoj. Vedle aktivní snahy o vytváření zdravého podnikatelského pro-

středí hraje v rámci systému hospodářských opatření klíčovou roli měnová a fiskální 

politika. Přes formální nezávislost autorit zodpovědných za provádění těchto politik 

není myslitelné, aby příslušné instituce při svém jednání zcela ignorovaly kroky či 

důsledky opatření druhé strany. Vzájemná koordinace hospodářskopolitických insti-

tucí přispívá k vytváření příznivých ekonomických podmínek a zabraňuje vzniku 

nežádoucích destabilizačních efektů. V praxi však dosažení optimálního stupně har-

monizace naráží na problém značné komplexnosti ekonomického systému. 

V prostředí, v němž dochází mezi soukromými ekonomickými subjekty a hospodář-

skopolitickými institucemi k širokému množství okamžitých i zpětných vazeb, mo-

hou vést různé kombinace nástrojů obou politik (a jejich časování) k různým – a ně-

kdy předem obtížně predikovatelným – dopadům na reálnou ekonomiku. Právě složi-

tost a dynamika vývoje ekonomických veličin činí hodnocení vzájemných interakcí 

mezi fiskální a měnovou politikou obtížným, a to zejména pokud má být takové hod-

nocení prováděno v reálném čase. Vzájemné působení obou politik a rozbor jejich 

dopadů na reálnou ekonomiku proto představuje důležitou oblast ekonomického vý-

zkumu, která poskytuje tvůrcům hospodářských politik vodítko pro jejich praktické 

rozhodování. 

Otázka dopadů fiskální a měnové politiky v různých fázích ekonomického cyklu 

či za předpokladu nastání specifických ekonomických podmínek je ústředním před-

mětem zájmu ekonomů již od počátku vzniku makroekonomie jako vědní disciplíny.
1
 

Přinejmenším v posledních dvou desetiletích je potom rozvoj teoretických konceptů 

doprovázen také nárůstem aktivity v oblasti empirického výzkumu. V evropském 

kontextu je možné pozorovat vlnu zvýšeného zájmu o empirické zkoumání optimál-

ního mixu měnové a fiskální politiky v souvislosti se vznikem Evropské hospodářské 

a měnové unie (EMU) a přijetí Paktu stability a růstu (viz Muscatelli et al., 2002). 

V celosvětovém měřítku se pozornost k této problematice naplno obrátila v reakci na 

                                                 
1
 Historický exkurz této problematiky je detailněji rozebírán v dřívějších pracích autora, viz Řežábek 

(2010). 
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poslední finanční a hospodářskou krizi a následný vývoj (Gerba a Hauzenberger, 

2015). Specifika pokrizové ekonomické situace vnesla do probíhající debaty celou 

řadu dodatečných otázek, na něž empirický výzkum odpovědi teprve hledá. Prvořa-

dým úkolem empirického zkoumání se stává ověření hypotéz zaměřených na změny 

v nastavení měnové a fiskální politiky včetně jejich vzájemné interakce a na změny 

v efektivitě využívání tradičních nástrojů. Příklon k těmto otázkám je logický, neboť 

v důsledku finanční krize se dramaticky změnil manévrovací prostor pro naplňování 

cílů obou politik. Řada vyspělých zemí se začala potýkat s problémem vysokých 

vládních dluhů, které brání realizaci dostatečných fiskálních stimulů. Za této situace 

se objevily viditelné snahy klíčových centrálních bank převzít vůdčí úlohu v procesu 

návratu ekonomiky do „normálu“ (viz Orphanides, 2013).
2
 Měnové podmínky zůstá-

vají ve většině ekonomik již delší dobu velmi uvolněné, avšak i zde se možnosti tra-

dičních nástrojů měnové politiky v důsledku poklesu měnověpolitických sazeb 

k nulové hranici poměrně rychle vyčerpaly a další uvolnění bylo možné jen za cenu 

přijetí nestandardních (nebo přinejmenším méně často využívaných) nástrojů. 

Výše uvedené tendence se do značné míry promítají také do vývoje v české eko-

nomice a hlubší analýza interakcí mezi oběma politikami je proto i v českém kontex-

tu relevantní. Předkládaná studie si klade za cíl zanalyzovat na základě dostupných 

dat chování autorit zodpovědných za měnovou a fiskální politiku v České republice 

a popsat jejich vzájemné ovlivňování v období před finanční krizi a po ní. Téma in-

terakce mezi měnovou a fiskální politikou představuje oblast dlouhodobého vý-

zkumného zájmu autora. Aktuální práce navazuje na dřívější publikace (Řežábek, 

2009, Řežábek, 2010) a v jistém smyslu s nimi tvoří tematicky uzavřený celek po-

skytující vzájemně se doplňující náhledy na zkoumanou problematiku. Doplnění 

dřívějšího výzkumu a cíl předkládané práce spočívá zejména v detailní analýze změn 

reakčních funkcí hospodářskopolitických institucí v pokrizovém období. V rámci 

této studie je ověřena hypotéza, že důsledky finanční krize (a celosvětová reakce 

hospodářskopolitických institucí na ni) přispěly ke změně charakteru měnové a fis-

kální politiky v České republice. Analyzována přitom je jak reakce institucí na exo-

genní šoky přicházející z reálné ekonomiky, tak vzájemná interakce obou institucí na 

přijatá politická opatření druhé strany a jejich následný vliv na vývoj makroekono-

mických veličin. Vzhledem k empirickému charakteru aktuálního příspěvku není 

                                                 
2
 Blíže se tomuto tématu věnuje také Řežábek (2015a). 
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teoretické ukotvení vztahu mezi měnovou a fiskální politikou v textu detailněji roze-

bíráno a práce se již nevrací ani k historickému náhledu na tuto problematiku. Čtená-

ře se zájmem o teoretický výklad je možné odkázat na dřívější práci Řežábek (2010). 

Kromě posunu ve věcném zaměření studie, kdy je nově hlavní důraz kladen na 

popis rozdílů v chování hospodářskopolitických institucí v čase, přináší tato práce 

také změnu v použitém modelovém rámci a použité metodologii. Zatímco publikace 

Řežábek (2009) a Řežábek (2010) vycházely v empirické části z dvourovnicového 

modelu zachycujícího změnu salda vládního sektoru a změnu měnověpolitické saz-

by, aktuální studie využívá k popisu ekonomiky model vektorové autoregrese (dále 

VAR model). Tento model umožňuje lépe popsat dynamiku vazeb mezi makroeko-

nomickými veličinami a pokrýt širší část ekonomiky, než je saldo vládního sektoru a 

měnověpolitická sazba. Model VAR do značné míry vychází z pozorovaných dat a 

v datech obsažených závislostí, přičemž dynamické vlastnosti nejsou striktně přede-

psány předem zvolenou soustavou rovnic. Práce čerpá inspiraci především z aktuál-

ního zahraničního výzkumného článku Gerba a Hauzenberger (2015), který se zabý-

vá reakcí hospodářskopolitických autorit na různé typy šoků v podmínkách ekono-

miky Spojených států a dokumentuje posuny v pozici měnově a fiskální politiky ve 

vybraných obdobích. Vedle toho však studie navazuje i další relevantní prameny 

literatury, viz například Muscatelli et al. (2002), Muscatelli et al. (2004), Rossi a 

Zubairy (2011) nebo Haug et al. (2013).  

Vedle samotných zjištění může být tato studie pro čtenáře zajímavá také 

z pohledu zvolené metody odhadu VAR modelu, která je zcela založena na princi-

pech bayesovské statistiky. Přestože v posledních letech se bayesovská statistika díky 

své flexibilitě stává čím dál častěji využívaným nástrojem při modelování ekonomic-

kých procesů, u části širší odborné veřejnosti se nadále setkává pouze s okrajovým 

zájmem či nepochopením. Ve snaze změnit tuto situaci je této oblasti v dalším textu 

věnován široký prostor, v jehož rámci by měly být osvětleny nejen základní výhody 

tohoto přístupu ke statistice, ale i způsob, jakým lze bayesovskou statistiku jednodu-

še použít k modelování jinak obtížně uchopitelných jevů, jako je například zachycení 

prostředí dlouhodobě nízkých úrokových sazeb a nemožnost centrální banky reago-

vat na zpomalující makroekonomický vývoj jejich dalším poklesem pod nulovou 
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hranici (tzv. zero lower-bound problem, viz např. Williams, 2014).
3
 Pokud je autoro-

vi známo, je tato práce v česky psané literatuře jednou z prvních studií, které se za-

chycení těchto podmínek v modelu explicitně věnují. Kromě toho je v práci při od-

hadu VAR modelu použito také několik dalších inovativních řešení, která budou blí-

že prezentována v dalších kapitolách. 

Je nutné zdůraznit, že tato empirická studie by neměla být chápána – stejně jako 

žádná jiná analýza – jako finální stanovisko k danému tématu a má sloužit jako jeden 

z řady podpůrných nástrojů. To je dáno mimo jiné skutečností, že časové řady popi-

sující pokrizový vývoj jsou zatím relativně krátké, což může poznamenat vypovídací 

schopnost použitých modelů a limitovat hodnověrnost nalezených zjištění. Je prav-

děpodobné, že názory ekonomů na otázku interakce obou klíčových složek hospo-

dářské politiky se budou dále vyvíjet, tak jak s odstupem času bude postupně přibý-

vat větší množství průkazných údajů a ekonomická teorie se bude obohacovat o nové 

poznatky. I přes omezený rozsah dostupných dat mají obdobné studie velký význam, 

neboť zachycují dosažený stupeň poznání v daném okamžiku a vzhledem k těmto 

znalostem poskytují nejlepší možná doporučení pro praktickou politiku. Nezřídka se 

naopak stává, že v době, kdy již je potřebné množství dat pro odhad modelu k dispo-

zici, ztrácejí odpovědi na hledané otázky dramaticky na aktuálnosti, a tedy také 

na své užitečnosti. 

Práce je rozdělena do pěti částí. Úvodní kapitola se zabývá výstavbou modelu 

VAR, jeho základními charakteristikami, použitými daty a poukazuje také na poten-

ciálně slabá místa provedené analýzy, které je nutné vzít při interpretaci výstupů 

v úvahu. Druhá kapitola je věnována bližšímu představení bayesovské statistiky 

a způsobu získání odhadu parametrů modelu v předkrizovém a pokrizovém období. 

V třetí kapitole jsou prezentovány získané výsledky a diskutovány z nich vyplývající 

implikace. Současně s tím tato část rovněž přináší praktická doporučení, která lze na 

základě získaných výsledků učinit. Čtvrtá část se zabývá citlivostní analýzou výsled-

ků, kdy je zkoumáno, nakolik se získané závěry mění v závislosti na drobných změ-

nách v modelovém rámci a v odhadu modelu. Poslední část shrnuje závěry a přínosy 

                                                 
3
 Pro jednoduchost abstrahujeme od možnosti zavedení negativních sazeb. Je však vhodné připome-

nout, že i negativní sazby mají svou – byť zápornou – mez, kde již další pokles nemá žádný ekono-

mický smysl. 
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práce. V návaznosti na dosažené přínosy jsou dále stručně naznačeny možnosti rozší-

ření analýzy a vytyčeny směry pro navazující výzkum. 
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1. Empirický model interakce měnové a fiskální politiky 

Ekonomický systém je možné charakterizovat širokou sítí vazeb mezi domácími 

ekonomickými subjekty, hospodářskopolitickými autoritami a zahraničím. V rámci 

této sítě vznikají dynamické interakce, které vedou k vzájemnému ovlivňování jed-

notlivých části ekonomiky a hospodářskopolitických institucí. K modelování dyna-

mických ekonomických systémů existují různé přístupy. Díky publikacím Chrise 

Simse (viz Sims, 1980) patří od osmdesátých let dvacátého století mezi nejčastěji 

využívané přístupy k modelování vztahů mezi makroekonomickými veličinami mo-

dely vektorové autoregrese (VAR modely), které nahradily dříve používané mnoha-

rovnicové modely simultánních rovnic. K rozvoji metodiky VAR modelů 

v pozdějším období dále přispěly zejména práce Lütkepohl (1991), Johansen (1995) 

či Lütkepohl (2005). 

Modely VAR za svou popularitu vděčí především velké flexibilitě a relativní jed-

noduchosti, aniž by tyto vlastnosti šly na úkor dobrých predikčních vlastností 

a schopnosti efektivně popsat dynamické vlastnosti analyzovaného ekonomického 

systému. Výhodou je také možnost použít VAR modely pro modelování nestacionár-

ních časových řad (tzv. vektorové modely korekce chyby, VECM). Díky svým uži-

tečným vlastnostem není překvapivé, že se modely vektorové autoregrese rychle sta-

ly také standardním ekonometrickým nástrojem analýzy účinků hospodářských poli-

tik. Přestože model typu VAR (resp. jeho redukovaný tvar) je možné považovat za 

ateoretický model, který popisuje dynamiku systému čistě na základě minulých po-

zorování a není bezprostředně spojen s žádnou ekonomickou teorií, je jeho vazba na 

ekonomickou teorii poměrně silná. Při přijetí dodatečných ekonomických předpokla-

dů ohledně kauzálních vztahů mezi jednotlivými proměnnými v modelu je možné 

získat strukturálně interpretovatelný model VAR (tzv. SVAR) a identifikovat dopady 

různých šoků vznikajících v ekonomickém systému.
4
 Je rovněž možné ukázat (Gia-

comini, 2013), že většinu současných strukturálních modelů dynamické stochastické 

všeobecné rovnováhy (DGSE, zpravidla vycházejících z nové keynesiánské makroe-

konomie) lze vyjádřit ve formě VAR modelu, na jehož parametry jsou uplatněny 

parametrické restrikce. Jinou možností představující kompromis mezi datově orien-

tovaným VAR modelem a teoretickým DGSE modelem je metoda navržená v práci 

                                                 
4
 Problematice identifikace různých typů šoků jsou věnovány části 1.1.3 a 1.1.4. 
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Del Negro a Schorfheide (2004), která kombinuje skutečně pozorovaná data 

s fiktivními daty odpovídajícími chování teoretického DGSE modelu. Výsledný 

VAR-DGSE model je následně odhadnut s využitím obou typů dat, přičemž konečné 

chování modelu závisí na vzájemném poměru mezi velikostí fiktivního a skutečného 

výběru.  

Vzhledem ke své velké flexibilitě je zajímavé, že k širšímu využití VAR modelů 

pro studium vzájemných interakcí měnové a fiskální politiky dochází až v posledních 

letech. Dříve byly dopady opatření hospodářskopolitických autorit zkoumány pouze 

izolovaně. V první fázi byly VAR modely využívány především k analýze efektů 

měnové politiky (viz např. Bernanke a Blinder, 1992, Christiano et al., 1999, Primi-

ceri, 2005), později se však objevují také studie zkoumající fiskální VAR modely 

(Fatás a Mihov, 2001, Blanchard a Perotti, 2002, Mountford a Uhlig, 2005, Caldara 

a Kamps, 2008). Práce Rossi a Zubairy (2011) následně ukázala, že opomenutím 

jedné z autorit (buď centrální banky nebo vlády) dochází v modelu ke zkreslení pa-

rametrů, neboť vývoj makroekonomických veličin je ovlivňován oběma politikami. 

Odhadnuté reakční funkce do modelu zařazené autority jsou proto při vynechání dru-

hé autority nepřesné. Dalším příspěvkem k analýze vzájemných vztahů měnové 

a fiskální politiky s využitím modelu VAR je studie Gerba a Hausenberger (2015), 

která ke zkoumání vzájemných interakcí přidává také časovou dimenzi a analyzuje 

změny v nastavení obou politik v různých obdobích. Paralelně s rozvojem měnově-

fiskálních VAR modelů však dochází také ke studiu této problematiky s využitím 

alternativních přístupů (Muscaltelli et al., 2004, Davig a Leeper, 2011, Fragetta 

a Kirsanova, 2010, Cevik et al., 2014 nebo Libich a Nguyen, 2015). 

Izolovaný pohled na fungování obou politik v modelu VAR převládá rovněž 

v pracích analyzujících českou ekonomiku. Havránek et al. (2012) a Franta et al. 

(2014) zkoumají pomocí VAR modelů dopady měnověpolitických šoků a fungování 

transmisního mechanizmu. Naopak Radkovský a Štiková (2008) či Franta (2012) se 

zaměřují na zkoumání účinků fiskální politiky. Důkladná analýza interakcí mezi mě-

novou a fiskální politikou v modelu VAR je v českém prostředí poněkud opomíjena, 

přičemž pokud se domácí autoři studiu vzájemného vztahu věnují, zaměřují se na 

analýzu velkých vyspělých zemí, nikoli na domácí ekonomiku (viz např. Franta et 

al., 2012). Jedním z důvodů je krátká délka dostupných časových řad a rozporuplnost 

prvotních výsledků. Tato práce se snaží existující mezeru zaplnit a zahájit důkladný 
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výzkum uvedené problematiky v podmínkách české ekonomiky. Jak bylo již disku-

továno výše, model VAR představuje pro tyto účely vhodnou platformu. Vedle mo-

delu VAR byla v českém prostředí interakce měnové a fiskální politiky zkoumána 

s využitím jiného přístupu v Řežábek (2010). Později byl v práci Janků et al. (2014) 

obdobný přístup doplněn také o další země Visegrádské skupiny. 

Z hlediska praktického postupu lze výstavbu modelu pro zkoumání měnově-

fiskálních interakcí rozdělit do dvou základních fází. V prvním kroku je definován 

a odhadnut model VAR v tzv. redukovaném tvaru. Na jeho základě jsou ve druhé 

fázi pomocí teoretického rozšíření na model SVAR zkoumány ekonomické dopady 

různých typů šoků. Šoky se mohou do modelovaného systému dostat z reálné eko-

nomiky nebo skrze (neočekávaná) opatření jedné z hospodářskopolitických autorit.  

Obě fáze empirické analýzy, tj. výstavba redukovaného tvaru modelu VAR i iden-

tifikace strukturálních šoků v rámci modelu SVAR mají svá úskalí. I když výstavba 

redukovaného tvaru tradičně bývá vnímána jako bezproblémová a většina kontrover-

zí mezi odbornou veřejností se odehrává v rovině správné identifikace šoků, práce 

Andrle a Brůha (2013) a Andrle et al. (2013) ukazují, že tento pohled není (přinej-

menším) v oblasti hospodářskopolitických VAR modelů zcela korektní. Problemati-

ka specifikace redukovaného tvaru bývá v praxi často neprávem podceňována. Jak 

poznamenávají výše uvedení autoři, pokud je redukovaný tvar modelu chybně speci-

fikován, nemůže následnou analýzu zachránit sebedůmyslnější identifikační schéma. 

V dalším textu proto je věnován prostor detailnímu rozboru obou fází empirické ana-

lýzy. V části 1.1 je stručně představen model VAR, na jehož základě bude hodnoce-

na účinnost měnové a fiskální politiky, a rozebírány problémy, které je nutné 

v souvislosti s výstavbou VAR modelu řešit. Uvedená subkapitola osvětluje souvis-

lost mezi modelem v redukovaném tvaru a jeho strukturálním rozšířením, modelem 

SVAR. Následně je čtenář seznámen s problematikou identifikace šoků v modelu 

SVAR. Závěrečná část je věnována potenciálním nedostatkům zvoleného modelové-

ho rámce a diskuzi možných vylepšení v rámci budoucího výzkumu. 

1.1. Zachycení dopadů hospodářských politik v modelu VAR a SVAR 

Model VAR pro vícerozměrnou časovou řadu 𝑦𝑡 lze vyjádřit ve tvaru: 
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 𝑦𝑡 =  𝑐 + 𝐴1𝑦𝑡−1 + 𝐴2𝑦𝑡−2 + ⋯+ 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑙 + 𝑒𝑡, (1.1) 

kde 𝑡 = 1,… , 𝑇, 𝑐 je vektor konstant o rozměru (K proměnných x 1), 𝑦𝑡−1…𝑦𝑡−𝑙 jsou 

zpožděné hodnoty vícerozměrné časové řady, l je počet uvažovaných zpoždění, ma-

tice 𝐴𝑖 jsou matice parametrů o rozměru (K x K) určující vztahy mezi aktuální hod-

notou proměnné obsažené ve vektoru 𝑦𝑡 a zpožděnými hodnotami příslušných pro-

měnných a 𝑒𝑡 je náhodná složka modelu. Model (1.1) je označován jako model 

v redukovaném tvaru, neboť neobsahuje parametry, které by modelovaly simultánní 

(strukturální) vazby mezi zkoumanými proměnnými. Chování ekonomického systé-

mu je na základě (1.1) popsáno výhradně pomocí zpožděných hodnot. Tradiční před-

poklady kladené na náhodnou složku jsou:  

 𝑒𝑡 =  𝑉𝑁(0, Σ𝑒),  

tzn., předpokládá se že, náhodná složka má vícerozměrné normální rozdělení 

s nulovými středními hodnotami 𝐸(𝑒𝑡) = 0 a pozitivně-definitní (obecně nediago-

nální) kovarianční maticí 𝐸(𝑒𝑡𝑒𝑡
′) = Σ𝑒 a 𝐸(𝑒𝑡𝑒𝑠

′) = 0 pro 𝑡 ≠ 𝑠. 

Samotná empirická analýza začíná výběrem vhodných proměnných, které budou 

do modelu VAR zařazeny. Při výběru je třeba mít na paměti, že modely VAR vyža-

dují odhad poměrně velkého počtu parametrů, a proto je doporučeno k popisu struk-

turálního chování ekonomického sytému volit spíše nižší počet proměnných (zejmé-

na při dostupnosti krátkých časových řad). Pro zachycení účinků měnové politiky 

v podmínkách malé otevřené ekonomiky je za minimální sadu ukazatelů, které by 

měl model VAR obsahovat, považován vektor zahrnující časovou řadu hrubého do-

mácího produktu či jiné míry ekonomické aktivity (hdp), cenové hladiny, resp. infla-

ce (p), úrokové sazby (r) a kurzu (ex). Tato volba je také často používána v českých 

podmínkách.
5
 V případě analýzy účinků fiskální politiky není již existující literatura 

v otázce volby vhodných fiskálních proměnných zcela jednotná. V praktických apli-

kacích se můžeme setkat s VAR modely, které obsahují pouze informaci o vládních 

výdajích (g), ale i s modely obsahujícími vedle vládních výdajů také vládní příjmy 

(tr). Pracovat je možné rovněž se saldem příjmů a výdajů (strg). Protože současné 

zahrnutí vládních výdajů a příjmů poskytuje nejucelenější obrázek o používání ná-

strojů fiskální politiky, jsou do námi zkoumaného modelu zařazeny obě řady. Analy-

                                                 
5
 Viz např. Franta et al. (2014). 
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zovaný VAR model zachycující interakce mezi reálnou ekonomikou, měnovou poli-

tikou a fiskální politikou tak obsahuje časové řady pro celkem šest proměnných 

𝑦𝑡 = (𝑔𝑡, ℎ𝑑𝑝𝑡, 𝑝𝑡, 𝑡𝑟𝑡, 𝑟𝑡, 𝑒𝑥𝑡). 

1.1.1. Specifikace redukovaného tvaru modelu VAR 

Jak bylo uvedeno výše, chybná specifikace redukovaného tvaru může vést 

k závažným důsledkům, které zásadním způsobem mění interpretaci výsledků. Kro-

mě volby správné množiny relevantních proměnných závisí specifikace především na 

transformaci, ve které proměnné do modelu vstupují. V tomto případě je možné 

v empirické literatuře nalézt dva základní přístupy, jakým způsobem vstupní data 

specifikovat a model odhadnout. Jedná se o odhad modelu (1.1) buď takzvaně 

v úrovních, nebo diferencích. V první variantě do modelu vstupují netransformované 

proměnné, z nichž většina nemá stacionární povahu, ve druhé variantě je většina 

proměnných (s výjimkou úrokové míry) nejdříve zlogaritmována a dále transformo-

vána pomocí prvních diferencí. Touto operací je dosaženo stacionarity časových řad 

a jejich hodnoty je možné interpretovat jako tempa růstu. Práce Lütkepohl (2005) 

ukazuje, že čistě ze statistického hlediska je odhad modelu (1.1) možný jak 

v úrovních, tak v diferencích, přičemž v empirické literatuře je častěji odhadován 

model v úrovních (z prací českých autorů lze odkázat např. na Havránek et al., 2014 

nebo Franta et al., 2014). Andrle a Brůha (2013) nicméně přesvědčivě ukazují, že 

z věcného hlediska jsou oba výše uvedené přístupy v zásadě chybné a vedou 

k problematickým závěrům, které jsou pouze artefaktem zvoleného přístupu, nikoli 

reálně existujícím fenoménem obsaženým v samotných datech.
6
 

Pokusme se některé relevantní námitky proti oběma zmíněným přístupům stručně 

shrnout. Předně: odhad v úrovních je problematický z důvodu absence jasně defino-

vaného ustáleného stavu (steady-state), ke kterému by se ekonomický systém měl po 

odeznění šoku vracet nebo který je dokonce některou z autorit považován za cíl. 

V případě měnové politiky tímto ustáleným stavem může být inflační cíl na úrovni 

2 %, v případě fiskální politiky si lze jako cíl představit vyrovnaný rozpočet či ale-

spoň dlouhodobě udržitelný schodek. V případě odhadu modelu VAR v úrovních 

vykazují šoky do systému často explozivní charakter a neodezní ani po mnoha čtvrt-

                                                 
6
 K těmto artefaktům patří například vznik tzv. price puzzle, kdy je po nárůstu měnověpolitických 

sazeb pozorován růst inflace či cenové hladiny. K této problematice se ještě později vrátíme. 
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letích. Takové šoky mají permanentní charakter, který není z pohledu ekonomické 

teorie představitelný. Například lze obtížně očekávat, že snížení sazby ze strany cen-

trální banky povede k permanentnímu růstu ekonomické aktivity.  

Použití některých proměnných v úrovních je však pochybné i z jiných důvodů. 

Andrle a Brůha (2013) demonstrují, že pokud se centrální banka rozhodla používat 

jako svůj měnověpolitický režim cílování inflace, nelze v modelu pracovat s cenovou 

hladinou, kterou banka necíluje. Dalším problematickým bodem je, že dlouhodobý 

vývoj proměnných v ekonomice, jakou je ta česká, je determinován nejen hospodář-

ským cyklem a politikami, které hospodářskopolitické instituce sledují, ale také pro-

cesem transformace a hospodářskou konvergencí k vyspělým ekonomikám, resp. 

ekonomice eurozóny. Kupříkladu cyklický vývoj reálného směnného kurzu má dra-

maticky odlišný dopad na inflaci, hospodářský růst a úrokové sazby než jeho trendo-

vá složka. Vývoj dlouhodobého trendu je dán zejména rozdílným růstem produktivi-

ty, která v modelu není bezprostředně obsažena (viz Andrle et al., 2013). V případě 

odhadu modelu (1.1) v úrovních se část těchto dlouhodobých pohybů promítne do 

odhadovaných parametrů, a následná interpretace výsledků je proto zavádějící. 

Zcela bez problémů není (nejen v podmínkách české ekonomiky) ani odhad mo-

delu (1.1) v prvních diferencích. Kritika tohoto přístupu vychází jak ze statistických, 

tak ekonomických kritérií. Ze statistického hlediska představuje diferencování fil-

trační operaci zesilující informaci o krátkodobých pohybech a tlumící informaci 

o dlouhodobém a střednědobém vývoji v časových řadách. Střednědobý vývoj odpo-

vídající zhruba oscilacím o délce hospodářského cyklu je přitom pro studium účinků 

hospodářské politiky tou nejzásadnější informací. Použití časových řad v prvních 

diferencích je ovšem v rozporu i s některými ekonomickými požadavky na model, 

což je možné nejlépe ilustrovat na příkladu inflace (tj. na časové řadě prvních dife-

rencí cenové hladiny). Zde platí, že centrální banka cílující inflaci provádí svá opat-

ření s úmyslem dosahovat na horizontu měnové politiky inflačního cíle. To znamená, 

že při rozhodování centrální banky není podstatná samotná výše inflace, ale výhrad-

ně její odchylka od stanoveného inflačního cíle. Pokud v analyzovaném období do-

cházelo ke změně cíle, musí být tato skutečnost v modelu zohledněna, jinak opět 

hrozí, že pohyby v inflaci budou v modelu přisuzovány působení strukturních fakto-

rů, nikoli institucionálnímu rozhodnutí centrální banky změnit inflační cíl. Obdobně 

tomu tak je také u výše úrokových sazeb. V případě úrokových sazeb navíc v důsled-
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ku transformačního procesu docházelo k postupnému poklesu rizikové prémie, která 

rovněž není modelem přímo zachycena a jejíž opomenutí může vést k nesprávné 

specifikaci modelu. 

Andrle et al. (2013) vzhledem k uvedeným problémům doporučují zaměřit se při 

odhadu redukovaného tvaru pouze na ty pohyby v proměnných, které jsou bezpro-

středně spjaty s cyklickým vývojem ekonomiky, a dlouhodobější vývoj 

z proměnných předem odfiltrovat. Tomuto pojetí odpovídá model se specifikací: 

 𝑦𝑡 = �̅�𝑡 + �̂�𝑡, (1.1a) 

kde �̅�𝑡 představuje dlouhodobý vývoj proměnných, který není bezprostředně ovliv-

něn tradičními nástroji hospodářské politiky, ale spíše odpovídá konvergenčnímu 

procesu, a �̂�𝑡 označuje tu část pohybů (přesněji frekvencí) v proměnných, které mo-

hou být modelovány pomocí modelu VAR ve tvaru (1.1). Pro explicitní modelování 

dlouhodobého trendu �̅�𝑡 je možné použít samostatný blok rovnic, případně je možné 

trendovou a cyklickou část modelovat samostatně. Protože trend není při posuzování 

interakcí měnové a fiskální politiky hlavním předmětem našeho zájmu, je možné ho 

z proměnných odfiltrovat bez nutnosti přijímat pro jeho průběh konkrétní ekonome-

trickou specifikaci. K filtraci lze použít např. tzv. high-pass filtr, který umožňuje 

z časových řad odstranit oscilace (frekvence) delší, než je předem zvolený počet let. 

Protože délka hospodářského cyklu bývá v literatuře nejčastěji shora omezena frek-

vencemi kratšími než 32 čtvrtletí (Baxter a King, 1999), definujeme složku �̂�𝑡 jako 

pohyby v časových řadách, které zachycují oscilace s frekvencí kratší než osm let, 

a naopak dlouhodobý trend, �̅�𝑡, jako oscilace s frekvencí delší než osm let. Jedinou 

výjimku tvoří časová řada inflace, kde je trend  �̅�𝑝,𝑡 dán přímo inflačním cílem vy-

hlašovaným Českou národní bankou. Konkrétní specifikace proměnných a provedené 

úpravy dat jsou blíže rozebírány v následující části. 

Podle nejlepších znalostí autora je odhad strukturovaného tvaru s obdobným pří-

stupem k transformaci proměnných v česky psané literatuře zatím ojedinělý a před-

stavuje inovativní pohled na tuto problematiku. V kapitole 3 věnované výsledkům je 

demonstrováno, že použití uvedené transformace není samoúčelné a tento přístup má 

na získané výsledky skutečný pozitivní dopad. 
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1.1.2. Vstupní data a jejich transformace 

Po roce 1989 a následném rozdělení Československa v roce 1993 došlo v české 

ekonomice k zásadním strukturálním změnám, které odstartovaly následný transfor-

mační proces od centrálního plánování k tržně orientované ekonomice. Spolu se 

strukturálními změnami docházelo k přijímání západních standardů pro veřejnou 

statistickou službu a k postupnému zkvalitňování a rozšiřování statistického výkaz-

nictví. Z těchto důvodů je pro makroekonomické analýzy v českých podmínkách 

možné použít jen relativně krátké časové řady.  

Protože ve svých počátcích ovlivňovala chod ekonomiky velmi silně celá řada 

spíše jednorázových transformačních kroků, je nutné časový úsek pro účely níže 

provedené analýzy ještě dále zkrátit. Zůstává otevřenou otázkou, jaký počáteční rok 

je pro analýzu makroekonomických časových řad ideální – současná empirická praxe 

se však v případě obdobných studií přiklání k roku 1999 (např. Havránek et al., 2014; 

Franta, 2012). Tato volba je motivována několika skutečnostmi. Za prvé, rok 1999 je 

již dostatečně vzdálen od prvotních strukturálních změn a domácí ekonomiku již 

v tomto období lze považovat (aspoň do značné míry) za ustálenou, resp. strukturou 

relativně podobnou té současné. Rovněž statistická kvalita dat již dosahovala slušné 

úrovně a odpovídala požadovaným standardům. Za druhé, v roce 1999 byl Českou 

národní bankou zaveden režim inflačního cílování, proto není nutné v rámci empiric-

ké analýzy řešit problém se změnou měnověpolitického režimu. Vztah mezi inflací, 

úrokovou mírou a dalšími veličinami tak zůstává z pohledu měnověpolitické autority 

konzistentní napříč zkoumaným obdobím. Vzhledem ke konstrukci fiskálních pro-

měnných zahrnutých do modelu svědčí pro rok 1999 rovněž dostupnost konzistent-

ních fiskálních časových řad, které začínají právě v tomto roce. Empirická analýza je 

proto provedena na čtvrtletních datech za období 1. čtvrtletí 1999 – 1. čtvrtletí 2015.  

V případě, že přímo ze zdroje statistických dat nebyly dostupné sezonně očistěné 

časové řady, bylo sezonní očištění vstupních časových řad před jejich další transfor-

mací provedeno pomocí procedury ARIMA X12. Čtvrtletní frekvence byla zvolena 

s ohledem na frekvenci reportování důležité části vstupních dat (zejména hrubého 

domácího produktu a fiskálních dat). Alternativní možností bylo zvolit si pro analýzu 

měsíční frekvenci a časové řady dostupné pouze ve čtvrtletní periodě před samotnou 

analýzou rozložit do měsíční frekvence pomocí speciálních metod (viz například 
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Chow a Lin, 1971).
7
 Výhodou tohoto postupu je zvýšení počtu dostupných pozoro-

vání, což za jistých okolností může vést k lepším odhadům parametrů zkoumaného 

modelu. K dobrým výsledkům tento postup vede zejména v případech, kdy je 

v měsíční frekvenci dostupný vhodný referenční ukazatel, který je se čtvrtletními 

časovými řadami silně korelován. Pro rozložení časové řady hrubého domácího pro-

duktu do měsíčních údajů je například velmi často používán index průmyslové pro-

dukce, neboť průmyslová produkce přestavuje podstatnou část HDP, a s tímto mak-

roekonomickým agregátem proto silně koreluje. V případě níže použitých fiskálních 

časových řad je však nalezení vhodného referenčního ukazatele obtížné a jejich mě-

síční analýza je sporná. Hlavní důvod pro nepoužití měsíčních časových řad však 

vyplývá ze samotné podstaty zkoumaného problému. Předmětem našeho zájmu je 

zejména reakce ekonomiky na hospodářskou politiku centrální banky a vlády a vzá-

jemné reakce obou autorit. Je zřejmé, že tyto reakce v komplexním ekonomickém 

systému nejsou okamžité a jsou pozorovány až s jistým zpožděním, kdy v ekonomice 

proběhnou potřebné přizpůsobovací mechanizmy. V případě modelu VAR 

s měsíčními daty by bylo pro zachycení těchto reakcí nutné použít velkého počtu 

zpoždění a odhadnout velké množství dodatečných parametrů. Počáteční výhoda 

dostupnosti většího počtu dat v případě měsíčních řad je tak na druhé straně převáže-

na nutností odhadu velkého počtu dodatečných parametrů. 

Proces získání časových řad, které byly použity pro odhad modelu, je vzhledem 

k diskuzi v předešlé části a specifikaci (1.1a) rozdělen do dvou fází. Nejdříve je na 

základě dat z veřejně dostupných datových zdrojů získána po potřebných úpravách 

základní časová řada. Ve druhém kroku je z těchto řad odstraněna trendová složka. 

S výjimkou časové řady inflace, pro kterou je trend dán přímo inflačním cílem, je 

k odstranění trendu použit Christianův-Fitzgeraldův frekvenční filtr (Christiano 

a Fitzgerald, 2003). Z časové řady jsou odstraněny frekvence delší než 8 let, které 

svou délkou neodpovídají hospodářskému cyklu (viz výše). Vstupní data byla staže-

na z webových stránek Českého statistického úřadu a České národní banky (veřejně 

přístupná databáze časových řad ARAD). Níže jsou stručně shrnuty úpravy pro jed-

notlivé řady. Připomeňme, že model VAR je odhadnut na vícerozměrné časové řadě 

𝑦𝑡 = (𝑔𝑡, ℎ𝑑𝑝𝑡, 𝑝𝑡, 𝑡𝑟𝑡, 𝑟𝑡, 𝑒𝑥𝑡), viz část 1.1. 

                                                 
7
 Tyto metody bývají označovány jako metody temporální disagregace časových řad. 
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Vládní výdaje v reálném vyjádření (𝑔𝑡): pro analýzu nejsou uvažovány veškeré vlád-

ní výdaje, ale pouze ty, které je možné považovat za aktivní nástroj fiskální politiky 

(opomíjeny jsou složky výdajů působící jako automatické stabilizátory). Ve shodě 

s dřívější relevantní literaturou (Blanchard a Perotti, 2002, v českém prostředí např. 

Franta, 2012) tak jsou vládní výdaje definovány jako součet výdajů na konečnou 

spotřebu sektoru vlády a hrubé tvorby fixního kapitálu. Získaná data byla následně 

upravena o výrazný jednorázový výkyv pozorovaný v 1. čtvrtletí 2003, který spočí-

val v administrativním přeřazení společnosti SŽDC do sektoru ústřední vlády. Reálné 

vyjádření vládních výdajů je získáno vydělením nominálních vládních výdajů deflá-

torem HDP. Před aplikací Christianova-Fitzgeraldova filtru byla časová řada loga-

ritmována.
8
 

Vládní příjmy v reálném vyjádření (𝑡𝑟𝑡): analogicky jako v případě vládních výdajů, 

pracujeme dále v souladu s doporučeními v literatuře s užším vymezením příjmů. Za 

vládní příjmy jsou v dalším textu považovány čisté daně (daňové příjmy včetně pří-

spěvků na sociální zabezpečení mínus saldo transferů). Reálné vyjádření je získáno 

vydělením nominálních vládních výdajů deflátorem HDP. Před aplikací Christiano-

va-Fitzgeraldova filtru byla provedena logaritmická transformace. 

Hrubý domácí produkt (ℎ𝑑𝑝𝑡): hrubý domácí produkt v reálném vyjádření byl pře-

vzat bez úprav od Českého statistického úřadu. Před aplikací Christianova-

Fitzgeraldova filtru byla provedena logaritmická transformace. 

Míra inflace (𝑝𝑡): míra inflace je definována jako meziroční změna modifikovaného 

cenového indexu spotřebitelských cen, kdy je jako míra inflace použita čistá inflace 

(tj. ze spotřebitelského koše jsou vyloučeny položky regulovaných cen a inflace je 

dále očištěna o dopady nepřímých daní, případně rušení dotací). Využití čisté míry 

inflace umožňuje lépe popsat rozhodování centrální banky při praktickém provádění 

měnové politiky, protože ČNB dopady nepřímých daní standardně při svém rozho-

dování výjimkuje. Na druhou stranu z pohledu působení fiskální politiky tím může 

být poznamenán odhad skutečných dopadů změny daní do vývoje inflace. Vzhledem 

k tomu, že na rozdíl od centrální banky, není pro fiskální autoritu cenová stabilita 

cílem, považujeme analýzu této ekonomické vazby za méně významnou. Za dlouho-

                                                 
8
 Vzhledem k vlastnostem logaritmické transformace je možné výslednou řadu chápat jako procentu-

ální odchylku od dlouhodobého trendu. 
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dobý trend časové řady inflace je považován bodový cíl, resp. střed cílového pásma, 

pokud bodový cíl nebyl vyhlašován (před rokem 2006). Jistou nekonzistenci v této 

konstrukci přestavuje skutečnost, že inflační cíl po roce 2001 není stanoven pro čis-

tou, ale celkovou inflaci. Pro potřeby konstrukce trendové inflace však lze považovat 

uvedený způsob za postačující a dostatečně přesný. 

Měnověpolitická úroková míra (𝑟𝑡): i když klíčovou měnověpolitickou sazbou je 

dvoutýdenní repo sazba, v modelech VAR (ale i jiných) bývá zpravidla nahrazena 

sazbou mezibankovního trhu. Důvodem tohoto nahrazení je skokové chování dvou-

týdenní repo sazby, která tak má v bodech změny sazby nespojitý charakter. Tato 

vlastnost způsobuje statistické problémy při odhadu. V českých podmínkách je proto 

měnověpolitická úroková míra aproximována tříměsíční sazbou PRIBOR. Čtvrtletní 

časové řady sazby PRIBOR byly vypočteny jako vážený průměr z měsíčních prů-

měrných sazeb, kde vahami jsou počty dní v příslušném měsíci. Na takto vypočtenou 

sazbu byl aplikován Christianův-Fitzgeraldův filtr (bez provedení logaritmické trans-

formace). 

Měnový kurz (𝑒𝑥𝑡): jako měnový kurz je v modelu použit reálný efektivní měnový 

kurz, kde jako váhy vystupují obraty zahraničního obchodu vůči jednotlivým zemím. 

Reálné vyjádření efektivního kurzu bylo získáno za použití deflátoru HDP. Čtvrtletní 

časová řada s uvedenými vlastnostmi byla stažena z databáze ARAD (ČNB), při-

čemž řada je konstruována tak, že rostoucí hodnoty znamenají posilování měnového 

kurzu.
9
 Před aplikací Christianova-Fitzgeraldova filtru byla časová řada nejdříve 

zlogaritmována. Trend po 3. čtvrtletí 2013 byl z důvodu použití měnového kurzu 

jako dalšího nástroje měnové politiky zafixován na hodnotách z 3. čtvrtletí. Touto 

úpravou je dosaženo toho, že následný vývoj není promítnut do vývoje trendu a zcela 

odráží zamýšlené měnověpolitické rozhodnutí. 

Časový úsek 1. čtvrtletí 1999 – 1. čtvrtletí 2015 je rozdělen na dvě samostatná ob-

dobí a model je odhadnut na každém z nich zvlášť.
10

 To umožňuje porovnat vztah 

mezi měnovou a fiskální politikou v předkrizovém a pokrizovém období a identifi-

kovat případné změny. Za předkrizové období je v práci považována časová řada od 

1. čtvrtletí 1999 do 4. čtvrtletí 2008 a za pokrizové období řada od 1. čtvrtletí 2010 

                                                 
9
 Tuto skutečnost je nutné vzít v úvahu zejména při interpretaci výstupů modelu. 

10
 Vzhledem k malé délce časové řady v obou obdobích, zejména pak v období pokrizovém, je nutné 

volit pro odhad parametrů modelů vhodné techniky, viz Kapitola 2 a zejména část 2.4. 
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do 1. čtvrtletí 2015. Rok 2009, který lze považovat v české ekonomice za období 

nejhlubší hospodářské recese spojené s celosvětovou finanční krizí, je z analýzy vy-

nechán. Toto rozhodnutí reflektuje fakt, že uvedená recese je důsledkem působení 

externích zahraničních faktorů, jejichž výskyt nemohou hospodářskopolitické insti-

tuce v malé otevřené ekonomice ovlivnit a jejichž působení není explicitně modelo-

váno (důvody pro vynechání zahraničních proměnných jsou blíže rozvedeny v části 

1.3). Použití těchto dat by proto mohlo zkreslit výsledky, pokud jde o reakční funkce 

obou hospodářskopolitických autorit. Z čistě statistického hlediska potom rok 2009 

představuje druh odlehlého pozorování, které narušuje předpoklady kladené na ná-

hodnou složku modelu. 

1.1.3. Model SVAR a problematika identifikace strukturálních šoků 

I když empirická analýza vychází z odhadu parametrů redukovaného tvaru (1.1), 

odhadnuté hodnoty parametrů a jejich statistická významnost jsou v praxi komento-

vány jen velmi zřídka. Důvodem pro tuto skutečnost je přítomnost velkého množství 

parametrů v modelu, jejichž izolovaná interpretace by byla vzhledem ke komplex-

nosti interakcí a zpětných vazeb velmi obtížná. Celkové chování modelu je proto 

charakterizováno pomocí souhrnných nástrojů, z nichž k nejčastěji používaným patří 

analýza impulzních odezev (někdy také nazývána analýza impulz-reakce). Impulzní 

odezvy je možné chápat jako popis chování dynamického systému v reakci na libo-

volnou externí (exogenní) změnu, tzv. impulz. Impulzem je míněna jednotková šoko-

vá změna do některé z proměnných (např. pozitivní šok do HDP, zvýšení úrokové 

sazby centrální bankou, navýšení vládních výdajů apod.) a reakcí na impulz kvantifi-

kace dopadů uvažovaného šoku v následujících obdobích. Pro dosažení intuitivní 

interpretace modelu je požadováno, aby strukturní šoky nebyly korelovány, jinak 

není zřejmé, ze které proměnné daný impulz vlastně pochází. Splnění tohoto poža-

davku lze dosáhnout více způsoby, nicméně je nutné zdůraznit, že žádný z těchto 

způsobů si nevystačí pouze s informacemi obsaženými v časových řadách a všechny 

jsou založeny na přijetí dodatečných (byť při mechanické aplikací uživateli skrytých) 

ekonomických předpokladů. Bez jejich přijetí není provedení analýzy impulz-reakce 

možné. 

Pro bližší osvětlení této skutečnosti je nutné podívat se na tuto problematiku tro-

chu podrobněji. Přestože redukovaný tvar (1.1) dobře zachycuje dynamické vlastnos-
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ti zkoumaných řad, jeho nedostatkem je absence strukturální ekonomické interpreta-

ce, která vychází ze znalosti simultánních (strukturálních) vztahů mezi ekonomický-

mi veličinami. Informace o simultánních vztazích sice je obsažena v korelační struk-

tuře matice náhodných složek Σ𝑒, nicméně na základě této matice není možné uvede-

né vztahy (a tedy ani strukturu ekonomiky) specifikovat jednoznačně. Jinými slovy 

neexistuje jedinečný způsob, který by umožňoval z korelační struktury matice Σ𝑒 

získat interpretovatelné nekorelované strukturální šoky. Tuto skutečnost lze formulo-

vat také tak, že existuje neomezené množství alternativních strukturálních specifikací 

modelu, jež všechny sdílí identický redukovaný tvar. Se stejným redukovaným tva-

rem je tedy kompatibilní nekonečné množství rozdílně fungujících ekonomik, z nichž 

je možné vybrat tu správnou pouze na základě přijetí dodatečných ekonomických 

předpokladů. S touto problematikou se formálně snaží vypořádat strukturální VAR 

modely (SVAR, Sims, 1986, Blanchard a Watson, 1986).  

Obecný tvar modelu SVAR má (při vynechání konstanty) podobu: 

 𝐴𝑦𝑡 = 𝐴1
∗𝑦𝑡−1 + 𝐴2

∗𝑦𝑡−2 + ⋯+ 𝐴𝑝
∗ 𝑦𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡, (1.2) 

kde matice A o rozměru (K x K) zachycuje simultánní vztahy mezi proměnnými 

v čase t. Vztah mezi modelem (1.1) a (1.2) lze popsat pomocí následujícího systému 

rovnic 𝐴𝑖 = 𝐴−1𝐴𝑖
∗ pro 𝑖 = 1,… , 𝑝  a 𝑒𝑡 = 𝐴−1𝑢𝑡. Parametry matice A nelze na zá-

kladě dat bez přijetí dalších předpokladů identifikovat jednoznačně, neboť pronáso-

bení rovnice (1.2) libovolnou maticí s plnou hodností vede opět k zcela identickému 

redukovanému tvaru (1.1). 

Analýzu v modelu SVAR model je možné chápat jako prostředek k dosažení iden-

tifikace strukturálních parametrů, tj. jako způsob zajištění smysluplného převodu 

parametrů modelu VAR (1.1) na model typu (1.2). Jednoznačnosti převodu (identifi-

kace) je dosaženo zavedením dodatečných restrikcí na parametry matice A. Tyto re-

strikce by ideálně měly vycházet z vybrané ekonomické teorie nebo by alespoň měly 

respektovat základní ekonomické zákonitosti zkoumaného systému. I když 

v empirické části vyjdeme z nejjednoduššího (ale v praxi zřejmě stále nejčastěji) po-

užívaného způsobu identifikace, je vhodné popsat i ostatní existující způsoby, neboť 

jejich znalost může přispět k lepšímu pochopení získaných výsledků.  



 
21 

1.1.4. Přístupy k identifikaci strukturálních šoků 

Nutnost přijmout dodatečné předpoklady k získání interpretovatelných výsledků 

představuje nejkontroverznější část analýzy v modelu (S)VAR. Předmětem kritiky je 

skutečnost, že uvedené předpoklady zpravidla nevycházejí z pozorovaných dat
11

, 

čímž postrádají objektivní charakter a odrážejí výhradně subjektivní názory výzkum-

níka na fungování ekonomiky (v horším případě dokonce nemají ani oporu 

v teoretických úvahách a jsou motivovány čistě potřebou jednoduchosti řešení). Jak 

poznamenávají Liu a Theodoridis (2012, s. 62), cesta od popisu dynamických vlast-

ností makroekonomických časových řad k zpětnému převodu do koherentních eko-

nomických příběhů je velmi diskutabilní. Univerzální přístup, který by byl akcepto-

ván širokým odborným spektrem, patrně neexistuje a ani žádný nelze předem označit 

za optimální. 

Od přelomového článku Sims (1980) bylo navrženo několik způsobů, jak identifi-

kace strukturních šoků docílit. Pro jejich výklad je dobré zopakovat nejčastější poža-

davky kladené na strukturní šoky (často nazývané strukturální inovace). Konkrétně je 

pro získání interpretovatelné struktury vyžadováno, aby kovarianční matice modelu 

(1.2) měla tvar 

 E(𝑢𝑡𝑢𝑡
′) ≡  Σ𝑢 = 𝐼𝐾.  

Tyto požadavky implikují, že v modelu existuje stejný počet strukturních šoků, 

jako je proměnných K, a uvažované strukturní šoky jsou nekorelované (Σ𝑢 je diago-

nální jednotková matice 𝐼𝐾). Vzhledem k platnosti vztahu 𝑒𝑡 = 𝐴−1𝑢𝑡 mezi náhod-

nou složkou modelu (1.1) a strukturálními inovacemi v modelu (1.2), je možné pře-

psat kovarianční matici náhodné složky modelu v redukovaném tvaru jako 

 E(𝑒𝑡𝑒𝑡
′) ≡  Σ𝑒 = 𝐴−1Σ𝑢𝐴−1′ = 𝐴−1𝐼𝐾𝐴−1′ = 𝐴−1𝐴−1′.  

Z tohoto tvaru je zřejmé, jakým způsobem spolu souvisí informace obsažená 

v matici náhodných složek Σ𝑒 a matice strukturních parametrů A ze SVAR modelu 

(1.2). Protože matici Σ𝑒 redukovaného modelu VAR je možné jednoduše odhadnout 

                                                 
11

 Jistou výjimku představuje přístup inspirovaný prací Swanson a Granger (1994), který vychází 

z přijetí takových restrikcí, které jsou v souladu se vztahy pozorovanými v časových řadách reziduí 

modelu v redukovaném tvaru. 
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na základě dat, z matematického hlediska se problém identifikace parametrů matice 

A redukuje na řešení soustavy nelineárních rovnic (Kilian, 2011): 

  Σ𝑒 = 𝐴−1𝐴−1′. (1.3) 

Řešení systému rovnic (1.3) není jednoznačné (systém není identifikovatelný), 

neboť matice 𝐴 obecně obsahuje K x K neznámých parametrů, zatímco kovarianční 

matice Σ𝑒 vzhledem ke své symetričnosti podél hlavní diagonály obsahuje pou-

ze K(K+1)/2 jedinečných prvků. Jednoznačně identifikovat je tak možné maximál-

ně K(K+1)/2 neznámých parametrů matice 𝐴. K získání řešení systému rovnic (1.3) 

musí být zbylý počet parametrů arbitrárně stanoven výzkumníkem, tj. na matici 𝐴 je 

nutné uvalit nejméně K(K–1)/2 restrikcí. V literatuře (viz Sims, 1980, Bernanke, 

1986, Blanchard a Watson, 1986) se objevuje více návrhů, jak tyto restrikce stanovit, 

přičemž rozhodující slovo by při jejich volbě měla mít ekonomická teorie. Kilian 

(2011) uvádí výčet možných ekonomických informací, které mohou posloužit 

k zavedení rozumných restrikcí.  

Pro pochopení, do jaké míry přijetí sady restrikcí následně předurčuje chování 

modelu, je účelné osvětlit, jakou mají restrikce ekonomickou interpretaci. Z hlediska 

zkoumaného systému zavedení restrikce na parametry matice 𝐴 předepisuje (resp. 

omezuje), jaký charakter budou mít okamžité vztahy mezi proměnnými v rámci stej-

ného období. Protože chování modelu je tímto způsobem omezeno pouze prostřed-

nictvím popisu vztahů v rámci jednoho období a dlouhodobější dynamika tím není 

ovlivněna, bývá tento typ omezení označován jako krátkodobé restrikce.
12

 Nejčastěj-

ší formou krátkodobých restrikcí je položení zvolených parametrů rovno nule, což 

lze interpretovat tak, že vybraná proměnná ve stejném období nereaguje na změnu 

jiné proměnné (není přitom nijak omezována reakce v příštích obdobích). 

Specifickým ale velmi často používaným způsobem identifikace prostřednictvím 

krátkodobých restrikcí jsou tzv. rekurzivní systémy a rekurzivně identifikované mo-

dely.
13

 Při tomto způsobu identifikace jsou proměnné v modelu řazeny takovým způ-

sobem, aby na prvním místě byla „nejméně“ endogenní proměnná a na posledním 

                                                 
12

 Existují rovněž způsoby identifikace, které jsou založeny na dlouhodobých restrikcích omezujících 

dlouhodobé chování zkoumaného systému (viz Blanchard a Quah,1989). Vzhledem k tomu, že 

v našem případě jsou časové řady vstupující do analýzy očištěny o dlouhodobý trend a dlouhodobé 

chování je z modelu předem vyloučeno, nevěnujeme problematice dlouhodobých restrikcí dále pozor-

nost. 
13

 Vzhledem ke své specifičnosti tyto modely někdy nebývají přímo řazeny mezi modely SVAR.  
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„nejvíce“ endogenní proměnná. Na šok do první proměnné tak ve stejném období 

reagují všechny ostatní proměnné zařazené do modelu, na šok do druhé proměnné ve 

stejném období nereaguje první proměnná, ale reagují všechny níže řazené proměn-

né, až poslední proměnná reaguje ve stejném období na všechny proměnné, ale ani 

jedna ze zbylých proměnných ve stejném období nereagují na ni. Z tohoto uspořádá-

ní je zřejmé, že korelační struktura šoků rekurzivního systému odpovídá dolní trojú-

helníkové matici, kde se pod hlavní diagonálou nacházejí nuly reprezentující restrik-

ce okamžitých vztahů mezi proměnnými. Počet neznámých parametrů parametrické 

matice 𝐴 je v tomto případě přesně roven počtu jedinečných hodnot kovarianční ma-

tice Σ𝑒 a systém rovnic (1.3) je přesně identifikován. Je možné ukázat, že proces 

identifikace rekurzivně specifikovaného systému se shoduje s Choleského dekompo-

zicí matice Σ𝑒. Tento druh dekompozice umožňuje rozložit libovolnou symetrickou 

pozitivně-definitní matici 𝐵 (tuto vlastnost matice Σ𝑒 splňuje vždy) na součin dolní a 

horní trojúhelníkové matice 

  𝐵 =  𝑃𝑃′. (1.4) 

Vzhledem k vlastnosti Choleského dekompozice (1.4) je možné docílit identifika-

ce systému rozkladem Σ𝑒 =  𝑃𝑃′ a ztotožněním hledané matice 𝐴−1 s maticí 𝑃 (srov-

nej vztah (1.3) a (1.4)). 

Výhodou rekurzivních systémů je, že nabízejí snadný a velmi rychlý způsob iden-

tifikace strukturních inovací. Na druhou stranu snadné dosažení identifikace touto 

cestou často vede k automatické aplikaci rekurzivního uspořádání proměnných, a to 

bez provedení hlubších ekonomických úvah. Rekurzivní typ identifikace implikuje 

poměrně specifickou strukturu ekonomiky, která ve většině případů plně neodpovídá 

skutečnosti. Výzkumník by měl proto zvážit, zda přijetí předpokladu o rekurzivní 

povaze systému není příliš velkým zjednodušením a zda všechny takto identifikova-

né strukturní šoky jsou ekonomicky smysluplné.  

V případě, že je možné považovat předpoklad o rekurzivní struktuře ekonomiky 

za akceptovatelný, stále zbývá dořešit, v jakém pořadí proměnné do modelu vstupují. 

Při počtu K proměnných zařazených do modelu existuje K! možných způsobů, jak 

proměnné setřídit, přičemž jednotlivá uspořádání proměnných mohou vést 

k odlišným výsledkům. Volba pořadí opět musí být opřena o znalost ekonomické 

teorie a věcných zákonitostí zkoumaného systému. Pokud konkrétní vodítko pro 
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správnou volbu pořadí proměnných chybí, je možné – alespoň částečně – získat urči-

tou představu o vzájemné kauzalitě na základě dodatečné analýzy dat (viz např. 

Swanson a Granger, 1994). S problémem vlivu řazení proměnných na výsledky se 

snažila vypořádat například práce Pesaran a Shin (1998), ve které autoři navrhli kon-

strukci tzv. zobecněných impulzních odezev nezávislých na volbě pořadí. Později se 

však výpočet zobecněných odezev stal předmětem kritiky (viz např. Kim, 2012) 

a v praxi není příliš rozšířen. 

Zcela jiným přístupem k nalezení strukturních šoků, který je založen na odlišných 

principech než krátkodobé restrikce či rekurzivní systémy, je identifikace pomocí 

tzv. známenkových restrikcí (sign restrictions, Faust, 1998, Uhlig, 2005). Tento způ-

sob identifikace zaznamenává v empirické praxi rostoucí oblibu a je průběžně zdo-

konalován (Fry a Pagan, 2011, Inoue a Kilian, 2013). Při vynechání technických de-

tailů lze shrnout, že znaménkové restrikce zahrnují širokou škálu příbuzných metod, 

které je možné principiálně rozdělit do dvou základních skupin. Jednotícím princi-

pem obou skupin je akceptace všech strukturálních modelů odpovídající předem sta-

novenému chování. První skupina vychází stejně jako v případě krátkodobých re-

strikcí z omezení uvalených na parametrickou matici strukturálních koeficientů 𝐴 

(resp. 𝐴−1). Znaménkové restrikce však představují volnější typ omezení, kdy je 

hodnota uvažovaného parametru omezována pouze kladným či záporným znamén-

kem, nikoli konkrétní hodnotou. Do druhé skupiny metod potom spadají dynamické 

přístupy, kdy je identifikace dosaženo s využitím znaménkových restrikcí také pro 

dlouhodobější než okamžitou reakci vybraných proměnných na strukturní šok.
14

  

Využití znaménkových restrikcí je možné ilustrovat na zjednodušeném příkladu 

v modelu, který obsahuje pouze tři proměnné: mezeru výstupu, inflaci a úrokovou 

míru (převzato z Fry a Pagan, 2011). V tomto modelu lze uvažovat tři různé šoky 

s odlišnou okamžitou reakcí jednotlivých proměnných.
15

 Těmito šoky jsou: měnově-

politický šok, poptávkový šok a šok tažený náklady (forma negativního nabídkového 

šoku). Znaménkové restrikce aplikované na okamžité vztahy mezi proměnnými po-

tom mohou mít vzhledem k ekonomické teorii formu zachycenou v Tabulce 1. 

                                                 
14

 Vedle znaménkových omezení je možné uvažovat i určitá omezení na velikost reakce. 
15

 Nekorelované strukturní šoky obecně nemusejí korespondovat s pohyby pouze v jedné konkrétní 

proměnné. Lze si například představit, že jak poptávkový, tak nabídkový šok mají dopad současně do 

inflace i ekonomické aktivity (viz Kilian, 2011). Aby bylo možné působení obou typů šoků vzájemně 

odlišit, je potřeba na základě ekonomické teorie předpokládat konkrétní způsob, jak tyto šoky dané 

makroveličiny ovlivňují. 
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Z Tabulky 1 je zřejmé, že strukturní šoky jsou nekorelované, a tedy vzájemně od 

sebe jednoznačně odlišitelné. Zatímco měnověpolitický šok vede v daném období 

k nárůstu úrokových sazeb a poklesu výstupu a inflace, poptávkový šok vede 

k současnému nárůstu výstupu, inflace i úrokové míry. Naopak při růstu nákladů 

(např. šok do ceny komodit typu ropa apod.) dochází k poklesu výstupu, růstu inflace 

a nárůstu úrokových sazeb. 

Tabulka 1: Znaménkové restrikce na okamžité vztahy mezi makroekonomickými veli-

činami  

Proměnná/typ šoku poptávkový tlačený náklady měnověpolitický 

mezera výstupu + – – 

inflace + + – 

úroková míra + + + 

Pramen: Fry a Pagan, 2011 

Přes vzrůstající popularitu znaménkových restrikcí v empirických studiích není 

ani tento způsob identifikace jednoznačným všelékem a konkrétní volba restrikcí 

může mezi ekonomy vyvolávat kontroverze. Ve výše uvedeném případu je kupříkla-

du možné polemizovat, zda v případě pozitivního nabídkového šoku (pokles cen ko-

modit) a následného tlaku na pokles inflace musí centrální banka na tuto situaci nut-

ně reagovat korekcí úrokových sazeb. Zpochybnit je ale možné i směr působení 

v rámci dalších vztahů. Vedle absence všeobecně platných ekonomických omezení 

přinášejí znaménkové restrikce problémy s interpretací, protože není možné přímo 

stanovit bodový odhad impulzních odezev.
16

 To vyplývá ze skutečnosti, že znamén-

kové restrikce nevedou k identifikaci parametrů, ale pouze k identifikaci podmnožiny 

strukturálních modelů vyhovujících daným omezením. Spíše technickým, ale pro 

praktickou aplikaci závažným, nedostatkem znaménkových restrikcí potom je také 

nedostupnost tohoto způsobu identifikace v běžných krabicových softwarech. To 

v současnosti předurčuje jejich použití pouze v rámci okruhu ekonomů s dostatečnou 

znalostí skriptovacích (programovacích) jazyků. 

                                                 
16

 Není bez zajímavosti, že bayesovská statistika, která je v této studii navrhována jako východisko 

pro odhad parametrů VAR modelu v redukovaném tvaru, nalezla pro řešení tohoto problému elegantní 

postup (Inoue a Kilian, 2013). Problémy s nalezením konkrétního průběhu impulzní odezvy tak jsou 

spojeny spíše s klasickým odhadem. Identifikace SVAR modelu pomocí znaménkových restrikcí je 

proto v praxi téměř výlučně spjata s bayesovskými metodami. 
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1.2. Návrh postupu při identifikaci měnově-fiskálního modelu VAR 

Spojíme-li nyní poznatky z dříve prezentovaných části, je možné přistoupit 

k návrhu identifikace modelu v našich podmínkách. Vzhledem k existujícím technic-

kým omezením (nedostupnost softwaru) je identifikace šoků v této práci formálně 

dosaženo prostřednictvím krátkodobých restrikcí v rekurzivně definovaném systému, 

avšak doplňkově využívá také principy typické pro znaménkové restrikce. Vzájemná 

kombinace obou přístupů má za cíl alespoň částečně zmírnit nedostatky rekurzivní 

identifikace. V této části je nejdříve zdůvodněno řazení proměnných v rámci rekur-

zivního systému a následně je osvětlen způsob, s jehož pomocí jsou využity informa-

ce ze znaménkových restrikcí. 

Jak bylo uvedeno výše (část 1.1), model v redukovaném tvaru zahrnuje vektor ča-

sových řad 𝑦𝑡 s následujícím řazením proměnných 𝑦𝑡 = (𝑔𝑡, ℎ𝑑𝑝𝑡, 𝑝𝑡, 𝑡𝑟𝑡, 𝑟𝑡, 𝑒𝑥𝑡). 

Uvedené pořadí, které má při rekurzivní identifikací zásadní vliv na výsledky, lze 

ekonomicky zdůvodnit následovně. Směnný kurz (𝑒𝑥𝑡) vzhledem k prakticky trva-

lému obchodování na devizovém trhu v daném období okamžitě reaguje na pohyby 

ve všech ostatních proměnných. Měnověpolitická úroková sazba v daném období na 

kurzový vývoj bezprostředně nereaguje, naopak centrální banka může vzhledem 

k relativně vysoké četnosti svých měnověpolitických zasedání prostřednictvím svých 

rozhodnutí reagovat ve stejném období na vývoj inflace (𝑝𝑡), vývoj ekonomické ak-

tivity (ℎ𝑑𝑝𝑡)
17

 i přijetí fiskálních opatření (𝑔𝑡, 𝑡𝑟𝑡). Tento předpoklad je podepřen 

běžnou praxí, kdy centrální banka při přijímání měnověpolitických rozhodnutí tra-

dičně vychází z vývoje inflace a velikosti mezery výstupu. Vládní příjmy bezpro-

středně v daném období nereagují na kurz ani nastavení měnověpolitické úrokové 

sazby, avšak jsou ovlivňovány vývojem ekonomiky, neboť lze předpokládat, že stav 

ekonomiky má okamžitý dopad na daňovou základnu a výběr daní. Dále předpoklá-

dáme, že šok do vládních výdajů či ekonomické aktivity s sebou přináší okamžité 

inflační tlaky, nicméně opačný předpoklad o okamžitém dopadu šoku do inflace na 

ekonomickou aktivitu neplatí a vývoj ekonomické aktivity může být v daném období 

bezprostředně ovlivněn pouze sebou samým nebo přijetím fiskálních výdajových 

opatření. Vládní výdaje v důsledku implementace skrze legislativní proces či vzhle-

                                                 
17

 V realitě je tento předpoklad vzhledem k publikačnímu zpoždění údajů o vývoji HDP poněkud 

sporný, ale lze si představit, že šok do ekonomiky indikují častěji publikované údaje, jako je například 

index průmyslové produkce apod. 
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dem k existenci výdajových rámců představují nejméně endogenní proměnnou, která 

v daném období (čtvrtletí) nedokáže okamžitě reagovat na vývoj v ekonomice (resp. 

v ostatních proměnných). Jejich reakce je proto nutné očekávat až v dalších obdo-

bích.  

I když je možné uvažovat i jiné pořadí
18

 proměnných, výše uvedené řazení přesta-

vuje v dostupné literatuře jakousi kanonickou formu (viz např. Fatás a Mihov, 2001, 

či Caldara a Kamps, 2008, posledně jmenovaní autoři přinášejí i podrobnější ekono-

mický rozbor restrikcí spojených s rekurzivně identifikovaným systémem). Za nor-

málních podmínek je možné kanonické řazení považovat za celkem přijatelné, ale 

existují specifické případy, kdy je nutné přistoupit k jeho modifikaci. Specifickou 

situací, pro niž se použití kanonického řazení příliš nehodí, je popis pokrizové situa-

ce, kdy se úroková sazba v mnoha zemích postupně dostala až k nulové hranici. 

Vzhledem k tomuto omezení nemůže úroková sazba v případě potřeby dalšího uvol-

nění měnových podmínek na existující situaci okamžitě reagovat a stává se 

v systému naopak nejméně endogenní proměnnou. Model ekonomiky v situaci, kdy 

existuje omezení na další pokles úrokových sazeb (zero lower-bound problem), tedy 

spíše odpovídá pořadí proměnných 𝑦𝑡 = (𝑟𝑡, 𝑔𝑡, ℎ𝑑𝑝𝑡, 𝑝𝑡, 𝑡𝑟𝑡, 𝑒𝑥𝑡). Volbou pořadí 

proměnných však zachycení prostředí s úrokovými sazbami poblíž technické nuly 

není možné plně vyřešit a je nutné provést i další dodatečné zásahy do odhadu mode-

lu. Protože tyto zásahy jsou řešeny s využitím bayesovských postupů, zaměříme se 

na problematiku modelování nulových sazeb až v kapitole věnované odhadu parame-

trů modelu. 

Po dosažení identifikace v rámci rekurzivně definovaného systému je možné zís-

kané výsledky doplnit o analýzu, která odpovídá procesu identifikace pomocí zna-

ménkových restrikcí. Konkrétně si lze zvolený postup představit tak, že k identifikaci 

je v rámci rekurzivního systému použita Choleského dekompozice, ale získané im-

pulzní odezvy jsou konfrontovány s omezeními, které na společnou reakci jednotli-

vých proměnných kladou znaménkové restrikce. Pokud šok do vybrané proměnné 

neodpovídá průběhu šoku definovaného pomocí znaménkových restrikcí, je na tuto 

skutečnost v rámci analýzy upozorněno. V práci jsou následně komentovány pouze 

                                                 
18

 Například lze uvažovat o jiném řazení vládních příjmů. Řazení použité v textu odpovídá jejich 

funkci automatických stabilizátorů, kdy příjmy automaticky reagují na vývoj ekonomiky. Méně uspo-

kojivé je toto řazení z pohledu jednorázových diskrečních opatření na příjmové straně rozpočtu, které 

bezprostředně nereagují na vývoj ekonomiky v daném období. 
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ty šoky, které dávají z pohledu znaménkových restrikcí ekonomický smysl a kterým 

lze přiřadit z pohledu prováděných hospodářských opatření konkrétní význam („ná-

lepku“). Jako referenční zdroj pro popis ekonomicky interpretovatelných šoků použi-

jeme znaménkové restrikce, které jsou pro obdobný typ měnově-fiskálního VAR 

modelu navrženy v práci Gerba a Hauzenberger (2015). V úvahu budou ale vzaty 

také znaménkové restrikce použité v dalších výzkumných pracích (např. Franta, 

2012, Franta et al., 2014). 

1.3. Potenciální kritika provedené analýzy 

Ani ten nejdokonalejší model nemůže zcela postihnout všechny aspekty zkouma-

né problematiky a vždy nutně zůstává pouze zjednodušením reality. Výsledky jaké-

koli analýzy obecně není dobré přeceňovat a při interpretaci je potřeba důkladně zvá-

žit všechna existující omezení, která mohou ovlivňovat vypovídací schopnost mode-

lu. Na druhou stranu přijatá zjednodušení však neznamenají, že model nemůže být 

užitečný v praktickém rozhodování.  

Výzkumník by si měl být problematických stránek modelu vědom a měl by být 

schopen jeho omezení komunikovat vůči příjemcům analýzy. Tendence potenciální 

nedostatky zastírat není správným řešením. Poukázání na potenciálně problematická 

místa může být naopak podle autora pro čtenáře prospěšné. Správné porozumění 

silným i slabým stránkám modelu vytváří potřebné vodítko pro oddělení relevantních 

závěrů od těch nahodilých. V této části proto upozorníme na několik sporných bodů 

provedené analýzy, u nichž lze potenciálně očekávat (zčásti oprávněnou) kritiku ze 

strany odborné veřejnosti. U některých bodů se snažíme prezentovat vhodná řešení, 

která mohou oprávněnost kritiky alespoň zmírnit, u jiných, kde je řešení obtížné či 

nemožné, je na daný problém upozorněno s tím, že uvedený nedostatek je nutné zo-

hlednit při intepretaci výsledků. 

Již několikrát bylo zdůrazněno, že model VAR na jedné straně představuje velmi 

flexibilní nástroj pro modelování dynamických vztahů, na druhou stranu však získa-

ná flexibilita není „obědem zdarma“, neboť za ni platíme poměrně vysokou cenu 

v podobě nutnosti odhadovat velké množství parametrů. Celkové množství odhado-

vaných parametrů lze vyjádřit pomocí vztahu (l x K x K) + (K x (K+1))/2. Z tohoto 

vztahu je patrné, že počet parametrů rychle roste, jak s každou do modelu dodatečně 
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zařazenou proměnnou K, tak s každým do modelu zařazeným zpožděním l. Pro zís-

kání konkrétní představy lze uvést, že u modelu VAR se šesti proměnnými a dvěma 

zpožděními je nutné odhadnout celkem 93 parametrů. Je zřejmé, že v případě krát-

kých časových řad není získání dostatečně přesných odhadů u tak velkého počtu pa-

rametrů možné a odhady budou zatíženy velkou dávkou nejistoty. Pokud má být 

v rámci analýzy navíc samostatně prozkoumán pouze krátký časový úsek od nedávné 

finanční krize, ztrácí získané výsledky v případě klasického odhadu téměř jakoukoli 

vypovídací schopnost. Problém velkého počtu parametrů je v této studii řešen pomo-

cí odhadu s využitím bayesovské statistiky. Principy bayesovské statistiky a její apli-

kace na odhad VAR modelu jsou detailně popsány v Kapitole 2. Na tomto místě však 

alespoň shrňme, že bayesovská statistika k odhadu parametrů využívá jak výběrovou 

(obsaženou v datech), tak mimovýběrovou informaci (vycházející z ekonomické teo-

rie nebo dřívějších zkušeností). Kvalita odhadu parametrů závisí v případě krátkých 

časových řad na kvalitě mimovýběrové informace zásadním způsobem. Pokud má 

tato informace pochybný charakter a neodráží obecně uznávané vlastnosti modelu, 

nemusejí být získané výstupy pro většinu analytiků akceptovatelné. 

Problém velkého počtu parametrů se přenáší také do dalších oblastí, které je mož-

né u menších modelů řešit flexibilněji. Určitým nedostatkem analýzy-impulz reakce 

je (obdobně jako u některých dalších modelů) symetrie odezev vůči negativnímu 

a pozitivnímu impulzu. V praxi reakce hospodářskopolitických autorit na ekonomic-

ký šok symetrická být nemusí a zpravidla závisí na aktuální pozici ekonomiky 

v rámci hospodářského cyklu (viz např. Forni a Momigliano, 2004). U jednodušších 

modelů s malým počtem parametrů je možné odhadnout model separátně pro období 

hospodářského růstu a období poklesu (Řežábek, 2010) a empiricky ověřit, zda se 

skutečně dané reakce liší. V případě modelu VAR je při daném počtu parametrů roz-

dělení časových řad na dva úseky s potenciálně odlišným fungováním ekonomiky 

obtížné a námi provedená analýza od tohoto problému abstrahuje. Impulzní odezvy 

prezentované v Kapitole 3 je proto nutné chápat jako průměrné odezvy napříč hos-

podářským cyklem, které nutně necharakterizují zcela přesně ani fázi růstu ani fázi 

poklesu. 

Další oblastí, které se nutnost odhadovat velký počet parametrů bezprostředně do-

týká, je zachycení vlivu zahraničí na domácí ekonomiku. Jedním z aspektů, který 

bývá v empirické literatuře poněkud opomíjen, je velikost a otevřenost domácí eko-
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nomiky vzhledem ke svým nejvýznamnějším obchodním partnerům. Česká republika 

jako malá otevřená ekonomika je výrazně závislá na vývoji ve svém externím okolí a 

část šoků do reálné ekonomiky dováží ze zahraničí. Z tohoto důvodu by model měl 

obsahovat také proměnné zachycující vývoj v externím okolí. Pokud tomu tak není, 

může být část externích šoků mylně přisuzována vlivům odehrávajícím se v domácí 

ekonomice, čímž dochází u zkoumaných dopadů jednotlivých šoků ke zkreslení. 

Z ekonometrického hlediska představuje simultánní modelování domácí (malé ote-

vřené) a zahraniční ekonomiky v modelu VAR zajímavou úlohu, ve které je nutné 

zohlednit skutečnost, že vývoj v zahraniční ekonomice ovlivňuje ekonomiku domácí, 

opačná implikace však vzhledem k velikosti domácí ekonomiky neplatí. Tento poža-

davek na model je v literatuře řešen dvěma základními způsoby. Prvním možným 

přístupem k rozšíření modelu o vliv zahraničí je přidání samostatné sady exogenních 

proměnných a výstavbě tzv. VAR-X modelu (Bierens, 2004), který lze vyjádřit ve 

tvaru: 

𝑦𝑡 =  𝑐 + 𝐴1𝑦𝑡−1 + 𝐴2𝑦𝑡−2 + ⋯+ 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑙 + 𝐵1𝑥𝑡−1 + ⋯+ 𝐵𝑞𝑥𝑡−𝑞 + 𝜖𝑡, (1.5) 

kde matice 𝐵𝑖, 𝑖 = 1,… , 𝑞 obsahují parametry zachycující vliv zahraničních faktorů 

𝑥𝑡 na proměnné v domácím prostředí 𝑦𝑡. Množina zahraničních proměnných větši-

nou zahrnuje alespoň časové řady hrubého domácího produktu a inflace v zemi nej-

většího obchodního partnera
19

 a ceny klíčových energetických komodit.  

Druhý způsob, jak zachytit jednostrannost vlivu zahraniční ekonomiky na malou 

otevřenou ekonomiku, je přímé rozšíření vektoru 𝑦𝑡 o zahraniční proměnné a uplat-

nění tzv. blokových restrikcí na parametry matice A (Zha, 1999). Vyjádříme-li rozší-

řený model pro domácí proměnné, 𝑦𝑡
𝑑, a nově zahrnuté zahraniční proměnné, 𝑦𝑡

𝑧, ve 

tvaru, který rozkládá matice parametrů do příslušných bloků: 

𝑦𝑡 = [
𝑦𝑡

𝑑

𝑦𝑡
𝑧] = [

𝐴11
1 𝐴12

1

𝐴21
1 𝐴22

1 ] [
𝑦𝑡−1

𝑑

𝑦𝑡−1
𝑧 ] + ⋯+ [

𝐴11
𝑙 𝐴12

𝑙

𝐴21
𝑙 𝐴22

𝑙 ] [
𝑦𝑡−𝑙

𝑑

𝑦𝑡−𝑙
𝑧 ] + [

𝑅11 𝑅12

𝑅21 𝑅22
] 𝜀𝑡 , (1.6) 

lze blokové restrikce vyjádřit pomocí sady omezení na příslušné submatice (bloky) 

zkoumaného systému. Konkrétně mají tato omezení formu 𝐴21
1 , … , 𝐴21

𝑙 = 𝟎 a 

𝑅21 = 𝟎, tzn. že všechny parametry zachycující vliv domácí ekonomiky na blok za-

hraničních proměnných jsou položeny rovno nule. Tato omezení přitom platí jak pro 

                                                 
19

 V případě české ekonomiky jsou nejčastěji používána agregátní data za celou Evropskou unii. 
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zpožděné hodnoty domácích proměnných (submatice typu 𝐴21
𝑖 ), tak pro aktuální šo-

ky (submatice 𝑅21). Rozdíl mezi modelem (1.5) a (1.6) spočívá v explicitním mode-

lování zahraniční ekonomiky v rámci modelu (1.6), a to prostřednictvím vztahů za-

chycených v parametrických maticích 𝐴22
1 , … , 𝐴22

𝑙 . V případě, že odhadnuté parame-

try obsažené v těchto maticích věrně zachycují základní vlastnosti zahraniční eko-

nomiky, může model (1.6) poskytovat lepší výsledky. 

Z ekonometrické specifikace modelů (1.5) a (1.6) vyplývá, že zachycení dopadů 

vývoje zahraniční ekonomiky na tu domácí je z čistě technického hlediska poměrně 

jednoduché, nicméně je znovu realizovatelné jen za cenu odhadu poměrně velkého 

množství dodatečných parametrů. Za této situace je nutné rozhodnout, zda dodatečný 

přínos v podobě explicitního modelování vlivu zahraničí na domácí ekonomiku je 

dostatečně vyvážen celkovým snížením přesnosti odhadu parametrů při předem da-

ném počtu dostupných pozorování. I když balancování mezi oběma póly je v praxi 

složité a výhodnost příklonu k jedné ze stran lze poměrně obtížně empiricky kvanti-

fikovat, není v dalším textu vliv zahraničních šoků v modelu zahrnut. Toto rozhod-

nutí je do značné míry ovlivněno jedním z vytyčených cílů studie, kterým je posou-

zení změn v měnové a fiskální politice či v jejich interakci během pokrizového ob-

dobí. Vzhledem k délce časových řad by zahrnutí dodatečných proměnných do mo-

delu vedlo k citelnému zvýšení nejistoty ohledně odhadnutých impulzních odezev, 

které by ztratily svou vypovídací schopnost. Abstrahování od vlivu zahraničí je však 

nutné při hodnocení výsledků pečlivě zohlednit. 

Zatímco potřeba odhadu vysokého počtu parametrů poukazuje na obecnou slabinu 

modelů VAR, další potenciální výhrady se již týkají specificky zkoumání měnově-

fiskálních interakcí. Přesněji řečeno, problematické je zejména modelování účinků 

fiskální politiky, které s sebou nese řadu specifik. Pravděpodobně nejzásadnějším 

bodem v empirickém modelování fiskálních účinků je fenomén, který v literatuře 

bývá označován jako problém fiskální anticipace (fiscal foresight, Leeper et al., 

2008, Mountfort a Uhlig, 2005). Na rozdíl od měnové politiky, bývají diskreční opat-

ření fiskální politiky vládou často komunikována s jistým předstihem, čímž vzniká 

časový nesoulad mezi vyhlášením opatření a jeho realizací (viz například změny da-

ňových sazeb). Tento fakt je dán mimo jiné i skutečností, že fiskální opatření musejí 

před svou implementací projít legislativním procesem. Pokud je s přijetím opatření 

spojena změna chování subjektů v ekonomice, může k přizpůsobení ekonomiky 
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v anticipaci budoucích opatření docházet již v době oznámení, nikoli až po okamžiku 

realizace, kdy se toto opatření skutečně promítne do vládních výdajů a příjmů. Není-

li tato skutečnost při modelování vzata v úvahu, dochází v pozorovaných datech 

z hlediska časové souslednosti k předsunutí dopadů fiskálního opatření do reálné 

ekonomiky před toto opatření samotné. Odhad modelu na datech s těmito vlastnostmi 

potom může vést k zavádějícím implikacím, neboť není vyloučeno, že reakce systé-

mu jsou v důsledku chybné specifikace zkreslené či dokonce převrácené. 

Přestože v empirické literatuře již byly navrženy postupy, jak problém fiskální an-

ticipace řešit, žádný z nich není plně uspokojivý (přehledný výčet možných řešení 

uvádějí Haug et al., 2013). Nejjednodušší úprava modelu spočívá v přidání pomoc-

ných (tzv. dummy) proměnných pro období mezi oznámením a implementací fiskál-

ního opatření. Úlohou těchto proměnných je navázat na sebe možné změny spojené 

s anticipací a odfiltrovat jejich vliv z dat. Jak nicméně ukazují Haug et at. (2013), 

tato strategie může být úspěšná, pouze pokud je dopředu známa spolehlivá kvantifi-

kace dopadů, které zamyšlené opatření vyvolá. V praxi je poměrně obtížné tuto 

kvantitativní informaci získat, neboť apriorní odhad samotné vlády nemusí být zcela 

přesný. Někteří autoři (Muscaltelli et al., 2002) v této souvislosti dokonce tvrdí, že 

důsledky fiskální anticipace jsou příliš nadnesené, neboť detailní dopady nejsou 

přesně známy ani ekonomickým subjektům, jejichž chování by měly ovlivnit, a mo-

hou tak těžko mít výrazný dopad před přijetím fiskálního balíčku. Rekonstrukce 

všech přijatých fiskálních opatření a zpětné ocenění jejich dopadu je velmi pracný 

a rozsáhlý úkol, který sám o sobě nabízí dostatečný prostor pro vznik samostatné 

výzkumné práce. Při zvážení náročnosti tohoto úkolu a vzhledem k existenci rele-

vantních signálů o nejistých přínosech pro výsledný model
20

 není problém fiskální 

anticipace v naší studii ekonometricky řešen. Upozornění na tuto problematiku však 

může pomoci lépe pochopit fungování modelu a má velký význam při interpretaci 

některých výsledků. 

Problém fiskální anticipace je nejčastěji zmiňovaným, ale nikoli jediným úskalím 

při modelování fiskálních účinků, pokud mají být zároveň zohledněny interakce 

s měnovou politikou. V části 1.1.1 věnující se specifikaci redukovaného tvaru mode-

                                                 
20

 Haug et al. (2013) aplikovali metodu dummy proměnných pro zachycení problému fiskální antici-

pace v modelu VAR na data za polskou ekonomiku. Tuto ekonomiku lze považovat za relativně blíz-

kou české ekonomice. Výsledky přes existující narativní evidenci neprokázaly statistickou význam-

nost dummy proměnných a nepotvrdily vliv zkreslení způsobený problémem fiskální anticipace. 
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lu byla zdůrazněna nutnost oddělit dlouhodobé pohyby v proměnných od cyklické 

složky a odhadnout model pouze na datech s odfiltrovanou dlouhodobou složkou. 

Přísně vzato je tento postup optimální pouze v případě VAR modelu zkoumajícího 

výhradně účinky měnové politiky. Rossi a Zubairy (2011) ukazují, že dopady fiskál-

ních opatření lze empiricky detekovat spíše na delších frekvencích, než těch, které 

odpovídají běžně definovanému hospodářskému cyklu. Lze si snadno představit, že 

investice do vzdělání či infrastruktury mají ekonomický přínos spíše z dlouhodobého 

hlediska a jejich realizace se nemusí do cyklické složky ekonomické aktivity plně 

promítnout. Část dopadů fiskálních opatření proto zřejmě není v rámci námi zkou-

maného systému plně zohledněna, přičemž tato skutečnost se nejvíce projeví v ana-

lýze dopadů fiskálních opatření do reálné ekonomiky. 

Poslední oblastí potenciální kritiky, kterou je při interpretaci analýzy impulz-

reakce nutné zohlednit, je důsledné rozlišování mezi neočekávanou a záměrnou poli-

tikou hospodářskopolitických institucí. Analýza impulz-reakce vychází z informace 

obsažené v kovarianční matici náhodných chyb modelu v redukovaném tvaru, Σ𝑒, 

a popisuje tedy jen reakce subjektů na neočekávané změny, které mají podobu exo-

genních šoků do ekonomického systému. Z tohoto důvodu není možné chápat pre-

zentované výsledky jako reakci na cílenou politiku měnové a fiskální autority a nelze 

je vnímat ani jako hodnocení efektivnosti jejich cílených kroků, jakými jsou napří-

klad cílená desinflační politika nebo efektivnost automatických stabilizátorů v rámci 

fiskální politiky. Níže uvedené impulzní odezvy je proto striktně vzato nutné vnímat 

pouze jako reakci na jednorázový neočekávaný impulz/šok, který nastal 

v ekonomickém systému. 

Přes všechny uvedené slabiny poskytuje analýza v modelu VAR velmi užitečné 

výsledky a při zohlednění diskutovaných slabin představuje velmi účinný a flexibilní 

nástroj empirického zkoumání. Po výstavbě modelu je následujícím krokem odhad 

jeho parametrů. Této problematice je věnována následující kapitola.  
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2. Bayesovská statistika a odhad modelu VAR 

Kapitola 1 se věnovala výstavbě modelu z pohledu množiny zahrnutých proměn-

ných, struktury a způsobu identifikace šoků. Tato specifikace je v zásadě plně posta-

čující pro odhadnutí modelu na základě metod klasického odhadu, například pomocí 

metody maximální věrohodnosti. Klasický odhad vychází z veškeré informace, která 

je o parametrech zvoleného modelu obsažena v datech, nicméně vzhledem k počtu 

parametrů a délce časových řad nemusí být tato informace pro provedení smyslupl-

ného vyhodnocení dostatečná. Za této situace může být užitečné zkombinovat infor-

maci obsaženou v datech s výchozími představami o chování modelu (výstavba mo-

delu vyžaduje kromě využití dostupných dat praktické zkušenosti). Tento postup 

často umožňuje získat model s lepšími vlastnostmi. Zatímco klasická statistika spo-

léhá při odhadu parametrů pouze na informaci z dat, bayesovská statistika je založe-

na na odlišném filozofickém principu, který se vedle dat snaží využít také informace 

ležící mimo data. Tato informace může zahrnovat dřívější zkušenosti i další apriorní 

představy o tom, jak by se měl uvažovaný model přibližně chovat. 

Lynch (2006) ve své stati poznamenává, že i když se bayesovský přístup ke statis-

tice může pyšnit dlouhou tradicí, před rokem 1990 byl považován spíše za okrajovou 

záležitost, která měla status kultu jen pro několik nadšenců. V průběhu posledních 

dvaceti let však postupně dochází k posunu ve statistickém myšlení a Bayesovská 

statistika již dnes představuje plnohodnotnou alternativu ke klasické statistice. 

V některých oblastech makroekonomického modelování lze v současnosti dokonce 

považovat bayesovský způsob odhadu za hlavní proud. Příklon k bayesovské statisti-

ce není způsoben pouze samotnou změnou myšlení, ale vychází z potřeby odhadovat 

modely se stále komplikovanější strukturou, u nichž klasická (tj. frekventistická) 

statistika založená na formulaci věrohodnostní funkce selhává. Naopak bayesovský 

přístup v těchto případech umožňuje elegantní rozklad složitých systémů na sadu 

jednodušších úloh, jejichž řešení je mnohem snadnější. 

Dřívějšímu rozšíření bayesovských metod do praxe bránilo několik okolností, 

z nichž za nejvýznamnější je možné považovat velkou výpočetní náročnost spojenou 
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se získáním charakteristik posteriorního rozdělení parametrů.
21

 Pro některé kritiky je 

to ale také značná míra subjektivity, která se promítá do volby apriorních rozdělení 

parametrů. Existující překážky se nicméně daří v posledním desetiletí účinně překo-

návat. Nadměrná výpočetní náročnost přestala být limitujícím faktorem díky rozvoji 

výkonné výpočetní techniky a nelezení efektivních algoritmů pro simulaci posterior-

ního rozdělení. Odpověď na kritiku subjektivity nacházejí bayesiánci v tvrzení, že 

spíše než o subjektivitu se jedná o větší míru transparentnosti, než jakou nabízí kla-

sická škola. I v případě klasické statistiky je nutné při modelování přijmout některé 

předpoklady, které mají do značné míry subjektivní povahu. Tyto předpoklady týkají 

například výběru proměnných zahrnutých do modelu nebo volby jeho konkrétní 

struktury. VanderPlas (2014) v této souvislosti uvádí, že klasickou statistiku je mož-

né považovat za speciální případ bayesovské statistiky se specifickou volbou aprior-

ního rozdělení. Bayesovský přístup preferuje provedené volby implicitně neskrývat a 

učinit z nich explicitní součást výstavby a odhadu modelu. 

Přestože baysesovská statistika aktuálně zaznamenává v oblasti makroekonomic-

kého modelování velký rozmach, část veřejnosti k ní stále zaujímá rezervovaný pří-

stup. V mnoha případech se nicméně jedná spíše o neznalost a neopodstatněnou 

skepsi. Subjektivní bayesovské pojetí pravděpodobnosti skutečně oproti klasické 

statistice vychází ze zcela odlišných filozofických základů, ale bayesovská doktrína 

představuje ucelený logický systém, který má při řešení mnoha praktických úloh své 

výhody. Protože u celé řady výzkumníků se stále můžeme setkat s velkým nepocho-

pením a mylnou interpretací základních principů bayesovské statistiky, věnujeme se 

v této práci jejím základům a srovnání s principy klasické školy podrobněji. Této 

problematice je věnována část 2.1. Následně bude v částech 2.2 až 2.4 demonstrová-

no, jak lze využít bayesovskou statistiku k odhadu parametrů modelu VAR a impulz-

ních odezev, a to samostatně pro období před krizí a po ní. Klíčový princip bayesov-

ské statistiky založený na skutečnosti, že současný stav lze permanentně a efektivně 

přehodnocovat na základě nově příchozích dat, vytváří pro vzájemné srovnání obou 

zkoumaných období vhodný konceptuální rámec. Vzhledem ke krátkosti dostupných 

časových řad (zejména v pokrizovém období) by nevedlo použití klasického odhadu 

k prakticky využitelným výsledkům (to je prakticky demonstrováno v Kapitole 4). 
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 Termín posteriorní rozdělení bude stejně jako další prvky bayesovské statistiky detailně vysvětlen 

v dalším textu. 
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2.1. Základy bayesovské statistiky 

Bayesovská statistika nese své jméno po Thomasi Bayesovi, který ve svém (po-

smrtně vydaném) díle An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of 

Chances formuloval dnes již slavný bayesův vzorec. Označíme-li písmeny A a B dva 

náhodné jevy, symbolem P(.) pravděpodobnost příslušného jevu a výrazem 𝑃(𝐴/𝐵) 

podmíněnou pravděpodobnost jevu A vzhledem k nastání jevu B, lze bayesův vzorec 

zapsat ve tvaru: 

 
𝑃(𝐴/𝐵) =

𝑃(𝐵/𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
. (2.1) 

I když bayesův vzorec (2.1.) sám o sobě má k plnohodnotné pravděpodobnostní 

doktríně poměrně daleko, jeho logika přestavuje ústřední prvek bayesovského myš-

lení (o vybudování ucelené doktríny se později zasloužili jiní učenci, zejména Pierre 

Simon Laplace). Už první pohled na vzorec (2.1) poodhaluje dvě vzájemně souvise-

jící skutečnosti typické pro bayesovský přístup. Za prvé je patrné, že předmětem zá-

jmu bayesovské statistiky jsou podmíněné pravděpodobnosti. Za druhé, bayesův vzo-

rec udává všeobecně platný předpis, jak tyto pravděpodobnosti vypočítat. Obecně 

platí, že pravděpodobnost jevu 𝐴 není shodná s podmíněnou pravděpodobností jevu 

𝐴 vzhledem k podmínce 𝐵, tj. 𝑃(𝐴) ≠ 𝑃(𝐴/𝐵). Pokud jev 𝐵 představuje nějakou 

dodatečnou skutečnost, která může ovlivnit nastání jevu 𝐴, bayesovská statistika umí 

tuto informaci využít a výchozí pravděpodobnost 𝑃(𝐴) odpovídajícím způsobem 

aktualizovat (přehodnotit). Pravděpodobnost 𝑃(𝐴) je zpravidla označována jako 

apriorní pravděpodobnost a podmíněná pravděpodobnost 𝑃(𝐴/𝐵) jako pravděpo-

dobnost posteriorní. Toto označení napomáhá rozlišovat, co víme o pravděpodob-

nostním chování jevu 𝐴 před a po nastání jevu 𝐵. Samotný bayesův vzorec není kon-

troverzní a je akceptován jak klasickou, tak bayesovskou školou. Problematické pro 

klasické statistiky je jeho aplikační rozšíření na případy, kdy symboly 𝐴 a 𝐵 nepřed-

stavují náhodné jevy. Konkrétně symbol 𝐴 je v pojetí bayesovské statistiky náhodná 

veličina popisující pravděpodobnostní rozdělení parametrů modelu a 𝐵 jsou pozoro-

vaná data. Zvolíme-li pro vektor parametrů častěji používaný symbol 𝜃 a pro data 

tradiční symbol 𝑦, je možné vzorec přepsat do formy (Koop, 2003): 



 
37 

 
𝑝(𝜃/𝑦) =

𝑝(𝑦/𝜃)𝑝(𝜃)

𝑝(𝑦)
. (2.2) 

Vztah (2.2) představuje formální předpis, jak provádět pravděpodobnostní výroky 

o parametrech v bayesovské statistice, a rovněž dobře ilustruje filozofické rozdíly 

mezi klasickou a bayesovskou školou. V pojetí klasické statistiky představují para-

metry objektivně dané fixní konstanty a data pozorované realizace náhodné veličiny. 

Naopak bayesovská statistika uvažuje o parametrech jako o náhodných veličinách 

a napozorovaná data jsou vnímána jako již jednou dané konstanty. S výjimkou zcela 

ortodoxních bayesiánců přitom není až tak důležité, zda parametry skutečně jsou či 

nejsou náhodné veličiny. Důležitá je spíše skutečnost, že je užitečné tímto způsobem 

o parametrech uvažovat, neboť pravděpodobnostní rozdělení charakterizující náhod-

nou veličinu představuje flexibilní nástroj, jak formulovat naši nejistotu ohledně 

hodnoty parametrů.  

Ve světle dřívější terminologie je možné 𝑝(𝜃) považovat za apriorní pravděpo-

dobnostní rozdělení parametrů, které shrnuje naší úvodní nejistotu (či představu) 

o hodnotě parametru. Zjednodušeně lze říci, že toto rozdělení popisuje naši dosavad-

ní znalost systému ještě před samotným napozorováním dat. Jinými slovy: apriorní 

rozdělení shrnuje veškerou dostupnou nevýběrovou (nedatovou) informaci. Analo-

gicky 𝑝(𝜃/𝑦) lze považovat za podmíněné (posteriorní) rozdělení parametrů, které 

kombinuje naše výchozí znalosti o parametru 𝜃 s informací obsaženou v datech. Ba-

yesův vzorec (2.2) poskytuje návod, jak naše původní představy o parametrech po-

změnit vzhledem k pozorovaným datům.  

I když posteriorní rozdělení parametrů sumarizuje naše znalosti o parametrech ja-

ko celek, v praktických úlohách jsou jeho vlastnosti zpravidla popsány pomocí něko-

lika vybraných charakteristik. Klíčovými charakteristikami jsou charakteristiky po-

lohy (např. modus, medián, stření hodnota), které lze považovat za bodový odhad 

parametru, a charakteristiky variability (kvantilové rozpětí apod.), které měří nejisto-

tu spojenou s odhadem. Tyto charakteristiky lze potom považovat za jakousi analogii 

k bodovým a intervalovým odhadům používaným v klasické statistice, i když jejich 

interpretace je – jak ukážeme dále – fundamentálně odlišná. 

Ve vztahu (2.2) se kromě apriorního a posteriorního rozdělení parametrů vyskytu-

je důležitý člen 𝑝(𝑦/𝜃), který vyjadřuje pravděpodobnost napozorovaných dat za 
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podmínky, že parametry nabývají předem stanovených hodnot. Tento výraz můžeme 

chápat jako funkci parametrů, která určuje, jak pravděpodobné by bylo náhodným 

pokusem získat napozorovaná data při různých hodnotách parametrů. Tato funkce, 

nazývaná nejčastěji věrohodnostní funkce, má velký význam v klasické statistice, 

kde představuje výchozí bod pro provádění statistických úsudků o parametrech. Na-

příklad za vhodný bodový odhad parametru je považována taková hodnota parame-

tru, pro kterou věrohodnostní funkce dosahuje svého maxima (odtud název metoda 

maximální věrohodnosti). Maximum funkce udává, pro jakou hodnotu parametru 

existuje nevyšší pravděpodobnost (přesněji věrohodnost), že pozorovaná data pochá-

zejí z dané populace. Protože odhady vycházející z formulace věrohodnostní funkce 

jsou založeny na úplném využití informace obsažené v datech, výraz 𝑝(𝑦/𝜃) je mož-

né chápat jako souhrnnou výběrovou informaci, která je o parametrech uložena 

v dostupných pozorováních. 

S využitím vztahu (2.2) lze rozdíl mezi klasickou a bayesovskou statistikou 

z hlediska prostupu při odhadu parametrů modelu popsat následovně (viz také Blake 

a Mumtaz, 2012). Klasický statistik postupuje tak, že získá (napozoruje) data a ná-

sledně na základě uvažovaného modelu formuluje věrohodnostní funkci. Odhady 

parametrů jsou získány její maximalizací. Bayesovská statistika se od tohoto postupu 

odchyluje v tom, že výběrovou informaci kombinuje s informací, která je k dispozici 

mimo výběr. Při aplikaci bayesovské statistiky v oblasti makroekonomického mode-

lování je určitá mimovýběrová informace dostupná téměř vždy. Tato informace může 

buď shrnovat naše dosavadní poznání (např. dřívější výzkum v dané oblasti, ekono-

mickou teorii apod.) nebo vyjadřuje rozumné předpoklady o tom, kde lze hodnoty 

parametrů očekávat (např. makroekonomické časové řady se vyznačují vysokou mí-

rou perzistence, což předurčuje, v jakém rozmezí se budou hodnoty některých para-

metrů pravděpodobně pohybovat).  

Bayesovský postup odhadu je možné schematicky zachytit pomocí řetězce: vý-

chozí představa o hodnotě parametru → pozorovaná data → aktualizace výchozí 

představy a dosažení nového stupně poznání. Identický řetězec lze přeformulovat do 

technické řeči jako: formulace apriorního pravděpodobnostního rozdělení zachycují-

cího výchozí nejistotu ohledně parametrů → získání dat a formulace věrohodnostní 

funkce → výpočet posteriorního rozdělení kombinujícího apriorní rozdělení s věro-

hodnostní funkcí, a to na základě bayesova vzorce (2.2). Pro klasické statistiky je 
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tento postup nepřijatelný, neboť nejenže předpokládá, že parametr je náhodná veliči-

na a nikoli fixní (objektivně daná) hodnota, ale navíc různé formulace apriorních 

rozdělení u jednotlivých analytiků mohou vést k odlišným posteriorním rozdělením, 

a tedy i ke zcela rozdílným výsledkům. Získané výsledky nemohou být považovány 

za objektivní, protože jsou závislé čistě na subjektu, který analýzu provádí a stanovu-

je výchozí apriorní představy o modelu. Tento rozpor mezi klasickou a bayesovskou 

školou odráží základní rozdíly v chápání pojmu pravděpodobnost. Zatímco v klasic-

ké statistice je možné pojem pravděpodobnost ztotožnit s konceptem objektivně sta-

novené dlouhodobé relativní četnosti dosažené v dlouhé řadě náhodných pokusů 

provedených za stejných podmínek, bayesovská doktrína pojímá pravděpodobnost 

subjektivně jako stupeň důvěry či přesvědčení v nastání zkoumaného jevu. Stupeň 

důvěry může mít každá osoba odlišný, a tedy také pravděpodobnost je pro každého 

jiná. 

Subjektivní pojetí pravděpodobnosti může být pro některé jedince nepřijatelné, ale 

má oproti objektivnímu četnostnímu pojetí několik nesporných výhod. Jak uvádí 

Hebák et al. (2013), první výhodou je, že subjektivní interpretaci pravděpodobnosti 

je možné použít vždy, když osoba, které se problém týká, má názor (přesvědčení, 

znalost), druhou výhodou je možnost změny názoru po získání nových informací 

(dat). Naopak objektivní pravděpodobnost v řadě případů použít nelze, neboť se už 

z definice týká výhradně hromadných opakovatelných jevů, u nichž je možné rela-

tivní četnost stanovit. Pojem objektivní pravděpodobnosti proto není možné přímo 

aplikovat na celou řadu jedinečných událostí, u nichž však běžně termín pravděpo-

dobnost používáme a u nichž dokonce požadujeme pro správné rozhodnutí pravdě-

podobnostní vyjádření šancí pro všechny možné výsledky události. 

Vraťme se ale ke kritice bayesovského přístupu, která spočívá v citlivosti výsled-

ků na volbě apriorního rozdělení. Bayesiánci nabízejí několik možností, jak na tuto 

kritiku reagovat. První možností je provést odhad paralelně s využitím několika al-

ternativně stanovených apriorních rozdělení parametrů a demonstrovat, že výsledky 

nevykazují vysokou citlivost vzhledem k různým formulacím apriorních rozdělení. 

Druhou možností je použít takové apriorní rozdělení parametrů, které zůstává vzhle-

dem k hodnotám parametrů neinformativní, tj. dané rozdělení neupřednostňuje žádné 

hodnoty parametrů a všechny je pokládá za stejně pravděpodobné. V tomto případě 
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při výpočtu posteriorního rozdělení zcela převáží informace dostupná v datech a zís-

kané výsledky v zásadě odpovídají těm, které lze získat pomocí klasické statistiky.
22

  

Jiným druhem odpovědi na kritiku subjektivity výsledků je, že bayesovská statis-

tika zůstává při formulaci apriorních rozdělení naprosto transparentní, čímž dává 

každému dostatečný prostor na to, aby se rozhodl, zda jsou pro něj výsledky akcep-

tovatelné či nikoli. Pokud analytik považuje použitá apriorní rozdělení za rozumný 

souhrn znalostí, které lze o systému mít před napozorováním dat, potom bude nejspí-

še také souhlasit se závěry analýzy. Ostatním dává bayesovská statistika možnost 

vyjít z jiných apriorních přestav a získat jimi přijatelné výsledky. Důležitou skuteč-

ností je, že volba apriorních rozdělení je prováděna explicitně se snahou otevřeně 

demonstrovat výchozí nejistotu spojenou s odhadem. Některé z těchto kroků mohou 

být v rámci klasické statistiky provedeny implicitně na základě subjektivního roz-

hodnutí analytika ještě před provedením samotné analýzy, která je následně vydává-

na za objektivní. Jednoduchým příkladem může být (subjektivní) rozhodnutí nezahr-

nout jednu z uvažovaných proměnných do modelu. Toto rozhodnutí může být 

z pohledu bayesovské statistiky interpretováno tak, že pro parametr u dané proměnné 

bylo zvoleno velmi informativní apriorní rozdělení se střední hodnotou rovnou nule 

a limitně nulovým rozptylem. Bayesovská statistika tuto volbu přitom explicitně 

a transparentně uvádí. 

Rozdílná interpretace pojmu pravděpodobnost se promítá rovněž do rozdílné in-

terpretace výsledků, respektive interpretace nejistoty spojené s bodovým odhadem. 

V klasické statistice je nejistota ohledně skutečné (objektivní) hodnoty parametru 

vyjádřená prostřednictvím intervalů spolehlivosti, v bayesovské statistice je 

(ne)jistota spojená s parametry dána přímo posteriorním rozdělením, resp. interva-

lem, který pokrývá předem zvolené procento hodnot tohoto rozdělení (např. 95 %, 

tyto intervaly jsou v bayesovské statistice nazývány kredibilními intervaly). V praxi 

bohužel mnoho výzkumníků rozdíly mezi intervaly spolehlivosti a kredibilními in-

tervaly nevnímá a výstupy klasického odhadu jsou často mylně interpretovány 

ve smyslu bayesovské statistiky. Při prezentaci výsledků je proto možné se nezřídka 

setkat s případy, kdy je např. 95% interval spolehlivosti u zvoleného parametru in-
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 Přestože získané výsledky jsou číselně totožné, jejich interpretace se nadále liší. Použití bayesovské 

statistiky v případě neinformativních apriorních rozdělení může být oproti klasické statistice výhodné 

z výpočetního hlediska, neboť nalezení maxima věrohodnostní funkce, z něhož klasická statistika 

vychází, může být velmi komplikované. 
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terpretován tak, že daný interval na 95 % obsahuje neznámý parametr. Tento výklad 

intervalu spolehlivosti je však mylný a odpovídá interpretaci kredibilních intervalů. 

Je přitom zajímavé, že celá řada přívrženců tvrzení, že parametry jsou fixní (objek-

tivně dané) konstanty, není schopna akceptovat, že uvedené tvrzení musí být 

z definice mylné, neboť fixní hodnota buď v daném intervalu je, nebo není. Do jisté 

míry tato záměna může být způsobena touhou vyslovovat pravděpodobnostní výroky 

přímo o hodnotách parametrů, které jsou ústředním prvkem analyzovaného systému. 

Velkou výhodou bayesovského přístupu je, že výroky tohoto typu o parametrech jsou 

na rozdíl od klasické statistiky možné a jsou dokonce klíčovým výstupem odhadní 

procedury. 

VanderPlas (2014) uvádí, že oba typy intervalů jsou formou pravděpodobnostních 

výroků, ovšem pravděpodobnost se v jednotlivých případech vztahuje k jiným veli-

činám. V případě bayesovské statistiky je interval vyjádřením pravděpodobnosti, kde 

lze parametr vzhledem k napozorovaným datům očekávat. U intervalu spolehlivosti 

se pravděpodobnost nevztahuje k parametru, ale k intervalu spolehlivosti samotnému 

vzhledem k fixní hodnotě parametru. Interval spolehlivosti proto neříká nic o kon-

krétním analyzovaném případě/experimentu, pouze indikuje, že v dlouhé řadě poku-

sů tento způsob povede v 95 % případů k pokrytí skutečné hodnoty parametru. Jiný-

mi slovy v 95 % případů se můžeme spolehnout, že tímto způsobem zkonstruovaný 

interval bude obsahovat skutečnou hodnotu parametru. Spolehlivost v dlouhé řadě 

pokusů však v žádném případě nelze zaměňovat za pravděpodobnost pro konkrétní 

analyzovaný případ. 

I když se může na první pohled zdát, že lpění na výše uvedených rozdílech je 

pouhé slovíčkaření, tyto rozdíly mají velké praktické dopady na interpretaci výsled-

ků. V případě klasické statistiky spoléhající na tradiční testování hypotéz například 

intervalový odhad obsahující nulovou hodnotu znamená, že sledovaný efekt neexis-

tuje (nebyl prokázán). V bayesovském přístupu je možné ve stejné situaci, kdy nula 

je součástí posteriorního rozdělení parametru, stále spočítat pravděpodobnost, že 

sledovaný efekt existuje. Pokud se nula nachází někde na kraji kredibilního intervalu, 

potom stále existuje relativně vysoká pravděpodobnost, že efekt je nenulový. 
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2.2. Výpočetní aspekty bayesovské statistiky 

Přestože je způsob výpočtu na základě vztahu (2.2) koncepčně přímočarý, 

z praktického hlediska jde většinou o výpočetně velmi náročnou úlohu. Apriorní roz-

dělení parametrů zpravidla představuje poměrně komplikovanou vícerozměrnou 

funkci, která kombinuje různé typy pravděpodobnostních rozdělení pro jednotlivé 

typy parametrů modelu (pro každý parametr může být vhodné použití jiného rozdě-

lení). Tuto komplikovanou funkci parametrů je podle (2.2) dále nutné vynásobit opět 

často velmi komplikovanou věrohodnostní funkcí. Analytické řešení této úlohy je 

u složitějších modelů prakticky nemožné. Dokonce i v případech, kdy lze daný výraz 

výrazně algebraicky zjednodušit, může výsledné posteriorní rozdělení vyústit 

v neznámý typ rozdělení, jehož vlastnosti (např. střední hodnotu a rozptyl) nebyly do 

současnosti v teorii popsány. Neznalost základních vlastností posteriorního rozdělení 

potom brání provádění pravděpodobnostních úsudků o parametrech modelu. 

Absence analytického řešení pro posteriorní rozdělení dlouho bránila rozšíření 

bayesovských metod do empirické praxe, neboť alternativní způsob jeho určení na 

základě simulací byl spojen s nadměrně vysokou výpočetní zátěží. Dříve byl tento 

problém řešen specifickou volbou struktury apriorních rozdělení, která umožňovala 

analytické řešení získat. Tento postup však nebyl příliš flexibilní a neumožňoval im-

plementaci všech ekonomicky relevantních výchozích představ. V posledních letech 

byla pro celou řadu modelů vyvinuta sada efektivních algoritmů, které umožňují ne-

známé posteriorní rozdělení aproximovat velmi přesně pomocí simulačních technik. 

Tyto techniky jsou založeny na generování velkého počtu náhodných čísel 

z posteriorního rozdělení a popisu tohoto rozdělení na základě vygenerovaného ná-

hodného výběru. Tento způsob vyžaduje provádění velkého množství opakujících se 

matematických operací, což by nebylo možné bez dostupnosti výkonné výpočetní 

techniky. Výkon současných počítačů je však natolik vysoký, že tento aspekt pro 

většinu standardních úloh již na rozdíl od minulosti nepředstavuje žádné reálné ome-

zení. 

Elegance simulačních algoritmů (nejčastěji spadajících do kategorie tzv. MCMC 

metod) spočívá mimo jiné v tom, že často umožňují získat náhodný výběr 

z posteriorního rozdělení i v případě, že jeho analytický předpis není ve skutečnosti 

znám. Jiným elegantním prvkem simulačních technik aplikovaných na běžně použí-
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vané modely je možnost rozložení mnoharozměrného problému na sérii jednoroz-

měrných úloh, jejichž analytické řešení je nesrovnatelně jednodušší. Tato výhoda 

vynikne například při srovnání s metodou maximální věrohodnosti, ze které vychází 

klasická statistika. Pokud je na základě komplikované věhodnostní funkce hledán 

maximálně věrohodný odhad velkého počtu parametrů, nelze tuto úlohu zjednodušit 

a hledání globálního maxima může být i při využití numerických metod velmi nároč-

né či nemožné. 

2.3. Implementace apriorních informací pro odhad modelu VAR 

V této části jsou popsány jednotlivé kroky spojené s bayesovským odhadem pa-

rametrů modelu VAR v redukovaném tvaru (1.1). Z pohledu výzkumníka je důležité 

pochopit především způsob implementace nevýběrové informace skrze formulaci 

apriorních rozdělení parametrů a následnou interpretaci výstupů získaných na zákla-

dě posteriorního rozdělení. Tyto dvě oblasti jsou proto v dalším textu rozebírány 

velmi podrobně. Z důvodu ucelenosti výkladu je nicméně ve stručnosti prezentován 

celý postup získání odhadů, byť zahrnuje i technické a pro většinu uživatelů méně 

podstatné fáze. Hlavní referencí využívanou pro výklad technických detailů je práce 

Blake a Mumtaz (2012). 

Před samotným odhadem je téměř vždy k dispozici alespoň nějaká informace či 

představa o tom, jak by se měl modelovaný systém chovat. Apriorní očekávání 

o základních vlastnostech modelu úzce souvisí s představou o hodnotách parametrů 

modelu, neboť právě tyto parametry chování modelu determinují. Úvodní představa 

vytvořená na základě mimovýběrové informace má většinou spíše orientační charak-

ter a neurčuje hodnoty parametrů zcela přesně. To znamená, že s počáteční hodnotou 

parametru je spjata určitá míra nejistoty. V bayesovské statistice je výchozí nejistota 

zachycena pomocí pravděpodobnostního rozdělení a jeho charakteristik. Střední 

hodnota rozdělení udává, jakou hodnotu lze u parametru očekávat, a rozptyl v jistém 

smyslu vyjadřuje míru důvěry v apriorní informaci. Pokud nás dostupná informace 

vede k silnému přesvědčení, že parametr má být roven konkrétní hodnotě, bude roz-

ptyl velmi malý (limitně nulový), a naopak, pokud panuje velká nejistota ohledně 

konkrétní hodnoty parametru, je nutné zvolit velký rozptyl. Rozptylem blížícím se 
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limitně nekonečnu potom lze vyjádřit úplnou nevědomost o tom, jakých hodnot by 

měl parametr nabývat. 

V případě modelu VAR je nutné formulovat apriorní rozdělení pro dva typy od-

hadovaných parametrů. Za prvé jde o parametry obsažené v maticích 𝐴1,…, 𝐴𝑙 a ve 

vektoru konstant 𝑐 (viz 1.1), za druhé se jedná o parametry obsažené v kovarianční 

matici náhodných chyb Σ𝑒. U prvního typu parametrů lze počáteční nejistotu ohledně 

jejich hodnoty efektivně popsat například pomocí normálního rozdělení. Toto rozdě-

lení je poměrně flexibilní a jeho používání je motivováno také usnadněním násled-

ných výpočtů. Protože chování normálního rozdělení je plně specifikováno dvojící 

hyperparametrů 𝑏0 a Φ0 (odpovídajících jeho střední hodnotě, resp. rozptylu), pro-

ces implementace apriorní informace probíhá prostřednictvím konkrétní volby těchto 

hyperparametrů.
23

 Pro parametry kovarianční matice není použití normálního rozdě-

lení příliš vhodné, neboť diagonální prvky matice odpovídající jednotlivým rozpty-

lům nemohou nabývat záporných hodnot. Toto omezení lze pomocí normálního roz-

dělení obtížně postihnout, neboť obor hodnot tohoto rozdělení je obecně celá reálná 

osa. Z tohoto důvodu je jako apriorní rozdělení nejčastěji používáno tzv. inverzní 

Wishartovo rozdělení, jehož chování je rovněž plně specifikováno prostřednictvím 

dvou hyperparametrů 𝑆0 a 𝛼0. Tyto hyperparametry lze obdobně jako u normálního 

rozdělení s jistou mírou zjednodušení pokládat za míru centrální tendence, resp. míru 

nejistoty (podrobněji je význam hyperparametrů inverzního Wishartova rozdělení 

popsán dále). 

Jistou komplikací je, že apriorní rozdělení 𝑝(𝜃) ve výrazu (2.2) má podobu sdru-

ženého pravděpodobnostního rozdělení, tzn. pro všechny odhadované parametry ob-

sažené ve vektoru 𝜃 je nutné definovat společnou vícerozměrnou pravděpodobnostní 

funkci, nikoli několik samostatných. Označme symbolem 𝛽 množinu parametrů ob-

sažených ve vektoru 𝑐 a maticích  𝐴1,…, 𝐴𝑙 a symbolem Η množinu neznámých pa-

rametrů obsažených v kovarianční matici Σ𝑒, přičemž platí 𝜃 ≡ (𝛽, Η). Sdružené 

pravděpodobnostní rozdělení 𝑝(𝛽, Η) je vždy možné rozložit na součin dvou jedno-

dušších rozdělení: 

                                                 
23

 Předpona hyper je používána k odlišení parametrů modelu VAR a parametrů sloužících k popisu 

apriorní informace. Hyperparametry nejsou na rozdíl od parametrů modelu VAR odhadovány, ale jsou 

předem nastaveny výzkumníkem tak, aby výsledné apriorní rozdělení odpovídalo míře důvěry 

v apriorní informace. 
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 𝑝(𝛽, Η) = 𝑝(Η)𝑝(𝛽/Η). (2.3) 

Pokud je pro formulaci apriorního pravděpodobnostního rozdělení 𝑝(Η) použito 

inverzní Wishartovo rozdělení IW(𝑆0, 𝛼0) a jako rozdělení 𝑝(𝛽/Η) je zvoleno nor-

mální rozdělení se specifickou strukturou N(𝑏0, 𝑆0 ⊗ Φ0)
24

, potom lze posteriorní 

rozdělení všech parametrů stanovit analyticky (což v praxi znamená, že jeho charak-

teristiky je možné získat dosazením do již známého vzorce). Je však nutné si uvědo-

mit, že v tomto případě je formulace apriorních rozdělení parametrů 𝛽 podmíněná 

rozdělením parametrů Η (viz vztah 𝑝(𝛽/Η)). To se odráží v závislosti rozptylu nor-

málního rozdělení 𝑆0 ⊗ Φ0 na parametrech inverzního Wishartova rozdělení (𝑆0). 

Formulace apriorních rozdělení pro parametry spadající do 𝛽 tak může být poměrně 

nepraktická, protože je neustále nutné přihlížet také k apriornímu rozdělení Η, které 

se vztahuje k paremetrům kovarianční matice. Specifická struktura rozptylu 𝑆0 ⊗ Φ0 

navíc není příliš flexibilní a neumožňuje implementovat některé typy apriorních in-

formací, které jsou ekonomicky relevantní (blíže viz Blake a Mumtaz, 2012).
25

 

Z pohledu výzkumníka by bylo optimální formulovat apriorní rozdělení ohledně 

sady parametrů 𝛽 a Η nezávisle na sobě. Přijmeme-li předpoklad, že pravděpodob-

nostní rozdělení těchto parametrů jsou nezávislá, a tedy platí 𝑝(𝛽/Η) = 𝑝(𝛽), potom 

je možné vztah (2.3) přepsat do tvaru 

  𝑝(𝛽, Η) = 𝑝(Η)𝑝(𝛽). (2.4) 

resp. vztah (2.2) do tvaru (vektor 𝜃 jsme rozdělili na dva subvektory 𝛽 a Η) 

 
𝑝(𝛽, Η/𝑦) =

𝑝(𝑦/𝛽, Η)𝑝(Η)𝑝(𝛽)

𝑝(𝑦)
. (2.5) 

Nyní je možné rozdělení 𝑝(Η) opět formulovat jako IW(𝑆0,𝛼0) a rozdělení 𝑝(𝛽) 

nově jako N(𝑏0, Φ0), což znamená, že hyperparametry jednotlivých rozdělení již na 

sobě nejsou závislé (a tedy není na sobě ani nijak závislá formulace apriorních před-

stav ohledně hodnot jednotlivých typů parametrů). V literatuře je formulace sdružené 

pravděpodobnostní funkce s využitím předpokladu nezávislosti (2.4) označováno 

jako nezávislé normálně-inverzní Wishartovo rozdělení. Cenu, kterou je nutné za 
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 ⊗ je symbol pro Kroneckerův součin. 
25

 V našem konkrétním případě by například nebylo možné správně modelovat omezení typu zero-

lower bound. 
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tento způsob formulace rozdělení zaplatit, nicméně je, že rovnici (2.5) již není možné 

vyřešit analyticky a k popisu posteriorního rozdělení je nutné použít simulačních 

technik. Simulační algoritmy jsou založeny na generování velkého počtu nezávislých 

výběrů z příslušného rozdělení a výpočtu potřebných charakteristik rozdělení na zá-

kladě provedeného výběru. Lze ukázat, že s rostoucím počtem generovaných výběrů 

konvergují takto vypočtené charakteristiky k teoretickým hodnotám. 

Simulování náhodných výběrů z posteriorního rozdělení má spíše technický cha-

rakter, proto se zde omezíme pouze na představení základních principů těchto tech-

nik. V našem případě je cílem získat popis posteriorního rozdělení parametrů (2.5). 

Protože funkční předpis tohoto rozdělení není obecně znám, není možné z něj gene-

rovat náhodné výběry přímou cestou. Existují však speciálně navržené algoritmy, 

které toto omezení dokáží obejít. Pro modely typu VAR, které nejsou v zásadě ničím 

jiným než regresním modelem, je nejčastěji používanou volbou algoritmus nazývaný 

Gibbsův vzorkovač (Gibbs sampler, v češtině někdy také nazývaný Gibbsův výběro-

vý plán). 

Stěžejní myšlenkou Gibbsova vzorkovače je redukce vícedimenzionální úlohy na 

sérii jednodušších úloh a jejich zpětné složení. I když sdružené posteriorní rozdělení 

𝑝(𝛽, Η/𝑦) nemá známý tvar, jednodušší podmíněná posteriorní rozdělení 𝑝(𝛽/𝑦,𝐻 ) 

a 𝑝(𝐻/𝑦, 𝛽 ) jej mají a generování náhodných výběrů z těchto rozdělení je poměrně 

jednoduché. Podmíněná rozdělení si je možné představit tak, že jednu skupinu para-

metrů vždy považujeme za fixně dané konstanty (nikoli náhodné veličiny) a hledáme 

pravděpodobnostní rozdělení zbylých parametrů vzhledem k těmto zafixovaným 

hodnotám. Lze ukázat, že pokud pro apriorní rozdělení parametrů platí 

𝑝(𝛽)~N(𝑏0, Φ0) a 𝑝(𝐻)~𝐼𝑊(𝑆0, 𝛼0), potom výše uvedená podmíněná posteriorní 

rozdělení mají opět typově identická pravděpodobnostní rozdělení, ovšem s jinými 

parametry: 𝑝(𝛽/𝑦,𝐻 )~𝑁(𝑏1, Φ1), resp. 𝑝(𝐻/𝑦, 𝛽 )~𝐼𝑊(𝑆1, 𝛼1). Změna parametrů 

reflektuje aktualizaci výchozí představy o modelu o informace z dat. Generování 

náhodných výběrů z normálního i inverzního Wishartova rozdělení se známými (hy-

per)parametry je poměrně jednoduché a příslušné rutiny nabízejí prakticky všechny 

statistické softwary.  

Po rozložení úlohy na simulaci jednodušších rozdělení je nutné pomocí vhodného 

postupu dospět opět ke sdruženému posteriornímu rozdělení (2.5). Na tomto místě je 
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nutné zdůraznit, že přestože pro apriorní rozdělení platí vztah (2.4), pro podmíněná 

posteriorní rozdělení obdobný vztah neplatí a posteriorní rozdělení (2.5) nelze analo-

gicky získat jako součin obou podmíněných posteriorních rozdělení. Jinými slovy: 

𝑝(𝛽, Η/𝑦) ≠ 𝑝(𝛽/𝑦, 𝐻 ) ∗ 𝑝(𝐻/𝑦, 𝛽 ). Gibbsův vzorkovač „skládá“ sdružené poste-

riorní rozdělení pomocí střídavého generování náhodných výběrů z jednotlivých 

podmíněných posteriorních rozdělení. Konkrétní postup lze shrnout následovně: 

1) Zvolíme libovolné přípustné počáteční hodnoty u jedné skupiny parametrů, 

například u parametrů 𝐻 obsažených v kovarianční matici. Tyto počáteční 

hodnoty označme 𝐻(0). 

a. S využitím známého analytického tvaru posteriorního rozdělení 𝑝(𝛽/

ní 𝑝(𝛽/𝑦, 𝐻 ) a dříve získaných fixních hodnot parametrů 𝐻(0) gene-

rujeme náhodný výběr z rozdělení 𝑝(𝛽/𝑦, 𝐻(0) ) a získané hodnoty 

označíme 𝛽(1). 

b. S využitím známého analytického tvaru posteriorního rozdělení 

𝑝(𝐻/𝑦, 𝛽 ) a dříve získaných fixních hodnot parametrů 𝛽(1) generu-

jeme náhodný výběr z rozdělení 𝑝(𝐻/𝑦, 𝛽(1) ) a označíme ho 𝐻(1). 

2) Tím je dokončeno jedno kolo algoritmu. Algoritmus provádí velké množství 

těchto kol, přičemž výběry z kroku a. jsou použity jako vstupní fixní hodnoty 

v kroku b., a naopak výběry získané v kroku b. jsou opět dosazeny jako fixní 

hodnoty do kroku a. 

Je možné dokázat (blíže viz Blake a Mumtaz, 2012 a odkazy zde uvedené), že vý-

běry generované na základě výše popsaného algoritmu konvergují po provedení urči-

tého počtu kol k sdruženému posteriornímu rozdělení 𝑝(𝛽, Η/𝑦). V případě modelu 

VAR bývá dosahováno této konvergence poměrně rychle a většinou stačí provést 

několik tisíc náhodných výběrů. Výběry před dosažením konvergence se 

k samotnému výpočtu charakteristik rozdělení nepoužijí a jsou „skartovány“. 

K popisu posteriorního rozdělení jsou použity výhradně výběry vygenerované po 

dosažení konvergence (opět řádově tisíce výběrů). Výhodou Gibbsova vzorkovače je 

skutečnost, že díky sekvenci kroků popsaných v bodech a. a b. umožňuje daný algo-

ritmus získat nejen sdružené rozdělení 𝑝(𝛽, Η/𝑦), ale také marginální rozdělení pa-

rametrů 𝑝(𝛽/𝑦 ) a 𝑝(𝐻/𝑦 ). Tato rozdělení jsou pro interpretaci modelu užitečnější, 

protože přímá interpretace sdruženého rozdělení 𝑝(𝛽, Η/𝑦) je komplikovaná. Margi-
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nální rozdělení dovolují provádět pravděpodobnostní úsudky o parametrech bez nut-

nosti ohlížet se na hodnoty zbylých parametrů. 

Věcně lze posteriorní rozdělení parametrů chápat jako jakýsi vážený průměr mezi 

apriorním rozdělením a maximálně věrohodným odhadem. To, zda v posteriorním 

rozdělení převáží apriorní rozdělení nebo maximálně věrohodný odhad (tj. informace 

z dat) závisí na míře nejistoty spojené s oběma složkami. Konkrétně jsou váhy dány 

převrácenou hodnotou příslušných rozptylů. Pokud je například apriorní rozdělení 

formulováno jako velmi neinformativní a rozptyl je nastaven na velmi vysokou hod-

notu, bude variabilita maximálně věrohodného odhadu nižší a posteriorní rozdělení 

se bude blížit maximálně věrohodnému odhadu. Pokud je rozptyl apriorního rozděle-

ní výrazně nižší než variabilita maximálně věrohodného odhadu, bude se naopak 

posteriorní rozdělení více podobat apriornímu rozdělení. V případě zhruba stejné 

variability u obou složek se bude medián posteriorního rozdělení nacházet někde 

mezi mediánem apriorního rozdělení a maximálně věrohodným (bodovým) odha-

dem. 

 V důsledku velkého počtu parametrů obsažených v modelu VAR nejsou samotné 

parametry nejvhodnějším nástrojem pro popis celkového chování odhadnutého mo-

delu. Jak bylo uvedeno v části 1.1.3, chování modelu bývá nejčastěji charakterizová-

no pomocí impulzních odezev na základě analýzy impulz-reakce. Z pohledu ekono-

mické interpretace je proto klíčovým úkolem odhadové procedury získání posterior-

ních rozdělení přímo pro impulzní odezvy. I tato rozdělení je však možné na základě 

Gibbsova vzorkovače jednoduše získat. Z výpočetního hlediska je impulzní odezva 

známou nelineární funkcí parametrů modelu VAR a při znalosti příslušných parame-

trů lze odezvu vzhledem ke zvolenému způsobu identifikace ekonomických šoků 

snadno spočítat (viz část 1.1.4). Algoritmus Gibbsova vzorkovače není potřeba nijak 

upravovat, jen je nutné na základě každého náhodného výběru z posteriorního rozdě-

lení parametrů vypočíst impulzní odezvu odpovídající vygenerovaným hodnotám. 

Tímto způsobem jsou získány posteriorní rozdělení impulzních odezev, která popisu-

jí naše znalosti (a nejistotu) ohledně chování modelu po napozorování dat. Tyto vý-

stupy umožňují ekonomickou interpretaci výsledků. Pro hodnocení je využit medián 

posteriorních rozdělení impulzních odezev společně s jejich 68% kredibilními inter-

valy. Tato šíře kredibilních intervalů je u impulzních odezev používána častěji, než 

tradiční 95% (či 90%) intervaly, neboť ty mohou být zavádějící, pokud je posteriorní 
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rozdělení v důsledku značné nelinearity impulzních odezev výrazně sešikmeno 

(viz Blake a Mumtaz, 2012). 

Odhady parametrů a příslušných impulzních odezev jsou v této práci získány po-

mocí volně dostupného statistického software R s využitím ekonometrického balíčku 

BMR (O’Hara, 2015). Uvedený balíček implementuje široké množství modelů, které 

jsou v současné makroekonomické praxi používány. V případě bayesovských VAR 

modelů nabízí balíček BMR ve srovnání s ostatními alternativami nejen jednoduchou 

a flexibilní formulaci apriorních rozdělení, ale díky způsobu naprogramování i velmi 

vysoký výpočetní výkon. Výhodou oproti konkurenčnímu software je rovněž do-

stupnost velmi podrobné programové dokumentace obsahující celou řadu empiric-

kých ilustrativních příkladů, jak bayesovský odhad modelu VAR provést a jak jed-

notlivé funkce balíčku správně používat. 

2.4. Specifikace apriorních rozdělení pro měnově-fiskální VAR 

Před samotnou formulací apriorních rozdělení je nutné provést rozhodnutí o počtu 

zpoždění zařazených do modelu VAR.
26

 V empirické analýze zaměřené na studium 

interakce mezi měnovou a fiskální politikou budeme v dalším textu pracovat 

s modelem VAR obsahujícím dvě zpoždění 

 𝑦𝑡 =  𝑐 + 𝐴1𝑦𝑡−1 + 𝐴2𝑦𝑡−2 + 𝑒𝑡. (2.6) 

Volba počtu zpoždění není jednoduchou záležitostí a musí být posuzována velmi 

pečlivě jak na základě ekonomických, tak statistických kritérií. V našem případě 

existuje pro rozhodnutí použít model typu VAR(2) několik důležitých argumentů. 

Prvním podpůrným faktem svědčícím pro toto rozhodnutí je skutečnost, že volba 

dvou zpoždění patří v relevantní literatuře patrně k těm nejčastěji používaným (viz 

např. vlivný článek Primiceri, 2005). Praktickým argumentem, který již byl několi-

krát diskutován, je velký nárůst počtu odhadovaných parametrů s každým dalším do 

modelu zařazeným zpožděním. Vzhledem k délce dostupných časových řad by měl 

být upřednostněn model s relativně nízkým počtem zpoždění, jinak nárůst nejistoty 

spojené s dodatečným počtem odhadovaných parametrů může vést k neužitečným 

                                                 
26

 Jak již bylo zdůrazněno výše, v bayesovské statistice lze i tuto volbu v jistém smyslu chápat jako 

formulaci velmi informativních apriorních rozdělení, kdy jsou všechny parametry ve vyšších zpoždě-

ních položeny rovny nule (při limitně nulovém rozptylu). 
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výsledkům. Volbu dvou zpoždění však podporují také čistě statistická kritéria. Bay-

esovská statistika při výběru z více potenciálních modelů vychází z tzv. Bayesova 

faktoru, který vedle počáteční důvěry v konkrétní model srovnává marginální prav-

děpodobnost (marginal likelihood) dvou modelů.
27

 Obecně je považován za vhodněj-

ší ten model, u kterého Bayesův faktor dosahuje hodnot vyšších než jedna. To odpo-

vídá situaci, kdy je marginální pravděpodobnost uvedeného modelu vyšší.
28

 Výpo-

čtem marginální pravděpodobnosti pro modely s různým počtem zpoždění bylo zjiš-

těno, že právě model VAR(2) vykazuje nevyšší hodnoty marginální pravděpodob-

nosti, a jeví se ze statistického hlediska jako nejvhodnější. 

Vedle výše uvedených důvodů vychází volba modelu VAR(2) také z ekonomické 

motivace. Výstavba modelu v redukovaném tvaru je z důvodů popsaných v části 

1.1.1 založena na časových řadách obsahujících informaci o cyklickém kolísání, kte-

ré svou délkou odpovídá průběhu hospodářského cyklu. Pro modelování časových 

řad s těmito vlastnostmi jsou za vhodné kandidáty považovány právě autoregresní 

modely se dvěma zpožděními (viz např. Clark, 1989), neboť vhodnou kombinací 

parametrů lze získat procesy, jejichž celková variabilita je dána především kolísáním 

o délce hospodářského cyklu. 

Po volbě počtu zpoždění je možné přikročit ke konkrétní specifikaci apriorních 

rozdělení pro námi zkoumaný model. Protože jedním z cílů práce je ověřit, zda 

(a případně jak) se změnilo chování hospodářskopolitických institucí po vypuknutí 

krize, je model odhadnut separátně pro dvě časová období (dále označována jako 

předkrizové a pokrizové období). Pro modely analyzující chování v jednotlivých 

obdobích je vhodné formulovat odlišný systém apriorních rozdělení. Pro toto roz-

hodnutí mluví několik skutečností. Za prvé, délka časových řad není v obdobích stej-

ná a počet dostupných pozorování pro druhé období je vlivem krátkého časového 

odstupu od krize stále velmi nízký. Krátká délka časových řad pro pokrizové období 

implikuje, že pro získání ekonomicky interpretovatelného modelu je zde nutné 

v mnohem větší míře využít silné apriorní informace. Druhým rozdílem mezi oběma 

obdobími je, že podstatná část pokrizového období je poznamenána existencí speci-

fických ekonomických podmínek, zejména prostředím velmi nízkých úrokových 

sazeb. Za situace, kdy se měnověpolitická sazba dlouhodobě pohybovala na úrovni 

                                                 
27

 Blíže viz Blake a Mumtaz (2012). 
28

 Uvažujeme-li, že apriori jsou všechny modely stejně pravděpodobné. 
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technické nuly a prostor pro používání tohoto měnověpolitického nástroje se vyčer-

pal, bylo další uvolňování měnových podmínek možné jen za předpokladu využití 

jiných nástrojů. V případě ČNB se jednalo o přijetí asymetrického kurzového závaz-

ku, kterým se zavázala v případě potřeby intervenovat na devizovém trhu na oslabení 

kurzu koruny, tak aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 Kč za euro. 

Informaci o omezených možnostech centrální banky reagovat za této situace na eko-

nomické šoky změnou měnověpolitické sazby (zero-lower bound problem) nelze 

přímo získat z dostupných dat, nicméně ji lze do modelu poměrně jednoduše imple-

mentovat pomocí vhodné volby apriorních rozdělení pro vybrané parametry modelu. 

Při odhadu modelu popisujícího chování ekonomiky v pokrizovém období proto roz-

šíříme množinu apriorních omezení o tento typ nevýběrové informace. 

2.4.1. Volba apriorních rozdělení parametrů pro předkrizové období 

Vektor 𝑦𝑡 obsahuje šest řad s následujícím řazením 𝑦𝑡 = (𝑔𝑡, ℎ𝑑𝑝𝑡 , 𝑝𝑡, 𝑡𝑟𝑡, 𝑟𝑡, 𝑒𝑥𝑡). 

Toto pořadí bylo blíže zdůvodněno v části 1.2. Pro přehlednější výklad volby aprior-

ních rozdělení a snadnější odvolávání se na konkrétní parametr je vhodné rozepsat 

vektor konstant 𝑐  a parametrické matice 𝐴1 a 𝐴2 prvek po prvku 

 𝑐 = 𝑐𝑖 = [𝑐1 𝑐2 𝑐3 𝑐4 𝑐5 𝑐6]′ 

𝐴1 = 𝐴𝑖,𝑗
1 =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑎1,1

1 𝑎1,2
1 𝑎1,3

1 𝑎1,4
1 𝑎1,5

1 𝑎1,6
1

𝑎2,1
1 𝑎2,2

1 𝑎2,3
1 𝑎2,4

1 𝑎2,5
1 𝑎2,6

1

𝑎3,1
1

𝑎4,1
1

𝑎5,1
1

𝑎6,1
1

𝑎3,2
1

𝑎4,2
1

𝑎5,2
1

𝑎6,2
1

𝑎3,3
1 𝑎3,4

1 𝑎3,5
1 𝑎3,6

1

𝑎4,3
1 𝑎4,4

1 𝑎4,5
1 𝑎4,6

1

𝑎5,3
1

𝑎6,3
1

𝑎5,4
1

𝑎6,4
1

𝑎5,5
1

𝑎6,5
1

𝑎5,6
1

𝑎6,6
1 ]

 
 
 
 
 
 
 

 

𝐴2 = 𝐴𝑖,𝑗
2 =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑎1,1

2 𝑎1,2
2 𝑎1,3

2 𝑎1,4
2 𝑎1,5

2 𝑎1,6
2

𝑎2,1
2 𝑎2,2

2 𝑎2,3
2 𝑎2,4

2 𝑎2,5
2 𝑎2,6

2

𝑎3,1
2

𝑎4,1
2

𝑎5,1
2

𝑎6,1
2

𝑎3,2
2

𝑎4,2
2

𝑎5,2
2

𝑎6,2
2

𝑎3,3
2 𝑎3,4

2 𝑎3,5
2 𝑎3,6

2

𝑎4,3
2 𝑎4,4

2 𝑎4,5
2 𝑎4,6

2

𝑎5,3
2

𝑎6,3
2

𝑎5,4
2

𝑎6,4
2

𝑎5,5
2

𝑎6,5
2

𝑎5,6
2

𝑎6,6
2 ]

 
 
 
 
 
 
 

. 

(2.7) 

Stanovování apriorních rozdělení individuálně pro každý parametr by bylo při tak 

velkém počtu parametrů velmi zdlouhavé, proto byly vyvinuty standardizované po-
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stupy, které tento proces urychlují a dávají mu formalizovanou strukturu. Jedním 

z prvních ale stále velmi často využívaných postupů je tzv. Minnesota prior, jehož 

název je narážkou na regionální pobočku Fed v Minnesotě, kde byl tento způsob sta-

novování apriorních rozdělení počátkem osmdesátých let 20. století s úspěchem pou-

žíván (Litterman, 1979). Minnesota prior shrnuje několik základních vlastností, které 

lze u ekonomických řad očekávat. Ústřední motivací pro jeho použití je přesvědčení, 

že ekonomické časové řady vykazují velmi perzistentní chování, nebo se dokonce 

chovají jako proces náhodné procházky. Této představě odpovídá nastavení parame-

trů 𝐴𝑖,𝑖
1  (𝑎1,1

1 , 𝑎2,2
1 , … , 𝑎6,6

1 ) buď na hodnotu jedna (případ náhodné procházky), nebo 

na hodnotu relativně blízkou jedné (perzistentní, ale stacionární AR proces). Protože 

v našem případě byly časové řady upraveny o dlouhodobý trend a mají stacionární 

charakter, je vhodnější volbou nastavit tyto parametry na hodnotu 0,95.
29

 Hodnoty 

všech ostatních parametrů včetně konstant jsou považovány za nulové, neboť uvede-

ný model podle apriorní představy dokáže v hrubých rysech popsat chování systému. 

Samozřejmě výchozí představa je pouze rámcová a ve skutečnosti hodnoty mnoha 

parametrů nulové být nemusí. S hodnotami jednotlivých parametrů (jak těch nenulo-

vých, tak nulových) je proto spjata určitá míra nejistoty. Výchozí nastavení parame-

trů 𝛽 ≡ (𝑐, 𝐴1, 𝐴2) je bráno jen jako střední hodnota normálního rozdělení, k níž je 

nutné formulovat míru nejistoty prostřednictvím druhého parametru normálního roz-

dělení, tj. rozptylu. Také proces stanovování velikosti rozptylu je standardizován, 

byť různí autoři se v konkrétní formulaci rozptylu mírně liší (viz Canova, 2007, Ko-

op and Korobilis, 2010, O’Hara, 2015). Zde použijeme formulaci uvedenou 

v Canova (2007), resp. Blake a Mumtaz (2012), která rozptyl pro jednotlivé prvky 

parametrických matic a konstanty určuje pomocí vztahů 

 
(
𝜆1

𝑙𝜆3
)
2

pro 𝑖 = 𝑗 

(
𝜎𝑖𝜆1𝜆2

𝜎𝑗𝑙𝜆3
)

2

pro 𝑖 ≠ 𝑗 

(𝜎𝑖𝜆4)
2 pro vektor konstant, 

(2.8) 

                                                 
29

 Jde o orientační hodnotu, kterou ještě v dalším textu budeme měnit z důvodu úprav výchozího apri-

orního rozdělení typu Minnesota prior.  
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kde 𝜆1, … , 𝜆4 jsou výzkumníkem arbitrárně volené konstanty, 𝜎𝑖 a 𝜎𝑗 představují od-

hady rozptylů náhodné složky jednorozměrného modelu AR aplikovaného na jednot-

livé časové řady a 𝑙 = 1,2 označuje příslušné zpoždění. Canova (2007) doporučuje 

hodnoty výzkumníkem volitelných parametrů lambda nastavit následovně: 𝜆1 = 0,2; 

𝜆2 = 0,5; 𝜆3 = 1 a  𝜆4 = 105. První vztah ve (2.8) stanovuje nejistotu pro parametry 

ležící na diagonále parametrických matic. Tyto parametry odpovídají parametrům 

měřících sílu reakce časových řad na svá vlastní zpoždění. Druhý vztah ve (2.8) vy-

jadřuje míru nejistoty pro mimodiagonální prvky, tj. parametry měřící reakci vybrané 

časové řady na zpožděné hodnoty ostatních řad. Třetí vztah popisuje míru nejistoty 

spojenou s hodnotou úrovňové konstanty.  

Stručně okomentujme, co takto formulovaná rozdělení v praxi znamenají. Pro 

konstanty v modelu je zvolena střední hodnota nula, nicméně rozptyl bude 

v důsledku zvolené hodnoty parametru 𝜆4 velmi vysoký a apriorní rozdělení bude 

pokrývat širokou škálu možných hodnot. Takové rozdělení je značně neinformativní 

a v zásadě vyjadřuje naši naprostou neznalost konkrétní hodnoty (připouštíme, že 

konstanta může v modelu nabýt jakékoli výše). Na tvar posteriorního rozdělení kon-

stant tak budou mít rozhodující vliv data. 

První dva vztahy (2.8) jsou vyjádřením dvou vlastností: i) míra nejistoty se snižu-

je s růstem zpoždění – pro parametry ve vyšších zpožděních jsme si svou apriorní 

představou více jistí, ii) míra nejistoty je u mimodiagonálních parametrů nižší než 

u diagonálních parametrů – pro parametry charakterizující vlastní zpoždění připouš-

tíme větší možnost nejistoty než u parametrů charakterizující vzájemné vztahy mezi 

řadami. Tyto vlastnosti je nutné posuzovat ve spojení s apriorním nastavením střed-

ních hodnot parametrů. Protože střední hodnoty pro všechny mimodiagonální prvky 

matic 𝐴1 a 𝐴2 jsou nastaveny na hodnotu nula, znamená to, že pokud existují mezi 

řadami nějaké dynamické (neokamžité) vztahy, lze očekávat jejich výskyt spíše 

v prvním zpoždění. I když i pro první zpoždění je střední hodnota nastavena na hod-

notu nula, nejistota (tzn. rozptyl) spojená s touto hodnotou zůstává stále poměrně 

velká. Pokud informace z dat svědčí silně ve prospěch existence vztahu (nenulovosti 

uvedených parametrů), budou tyto parametry nabývat nenulových hodnot. Naopak 

snižující se rozptyl pro vyšší zpoždění vyjadřuje přesvědčení, že vliv ostatních řad na 

vybranou řadu se postupem času vytrácí. 
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Obdobná logika ohledně klesajícího vlivu vyšších zpoždění platí také pro diago-

nální prvky matic 𝐴1 a 𝐴2 měřící vliv minulých hodnot časových řad na sebe samé. 

U parametrů na diagonálách však je rozptyl apriorního rozdělení (apriorní nejistota) 

nastaven na vyšší hodnoty. To znamená, že ve srovnání s mimodiagonálními parame-

try relativně více připouštíme, že skutečná dynamika může být od té apriorně před-

pokládané odlišná, a je ponechán větší prostor pro prosazení informace dostupné 

v datech. Apriorně sice předpokládáme, že jednotlivé řady jsou generovány proce-

sem AR(1) s parametrem 0,95, nicméně relativně větší rozptyl umožňuje získat 

posteriorní rozdělení charakterizující proces s komplexnější dynamikou (pokud in-

formace z dat tuto dynamiku indikuje). 

Jinou a spíše statistickou argumentací mluvící ve prospěch formulace apriorního 

rozdělení ve stylu Minnesota prior je schopnost kontrakce málo významných para-

metrů směrem k nule (tzv. parameter shrinkage). Ekonomické řady obsahují vedle 

signálu celou řadu nesystematického šumu, který v konečném důsledku rovněž 

ovlivňuje hodnoty všech odhadovaných parametrů. Klasický odhad ve snaze co nej-

věrněji popsat pozorovaná data může v tomto případě být zatížen celou řadou ne-

přesností, neboť pomocí parametrů se snaží modelovat i nesystematický šum. To 

může vést k nenulovým odhadům parametrů, i když ve skutečnosti jsou jejich hodno-

ty nulové (model je takzvaně přeparametrizován či přeučen). V důsledku přeučení je 

poznamenána také přesnost odhadu impulzních odezev jakožto funkcí odhadnutých 

parametrů. Minnesota prior tento problém umožňuje řešit.
30

 Jak bylo popsáno výše, 

střední hodnoty jsou s výjimkou prvků 𝐴𝑖,𝑖
1  obecně nastaveny na hodnotu nula a roz-

ptyl je volen podle (2.8). To lze interpretovat také tak, že pokud informace z dat není 

dostatečně přesvědčivá (dostatečně neindikuje existenci vztahu), bude mít apriorní 

informace v posteriorním rozdělení velkou váhu a hodnota parametru tak bude tažena 

směrem k nule. Naopak pokud informace z dat nese přesvědčivý signál, bude mít 

apriorní informace relativně menší váhu a posteriorní rozdělení se bude blížit odha-

dům získaným na základě věrohodnostní funkce. V důsledku této vlastnosti zůstanou 

nenulové ty parametry, které odrážejí systematické působení ekonomických procesů, 

a vliv šumu bude potlačen. Současná teoretická i empirická literatura přináší dostatek 

důkazů, že bayesovský odhad parametrů a impulzních odezev bývá u velkých VAR 

                                                 
30

 Rovněž klasická statistika nabízí postupy, jak kontrakci parametrů řešit (viz např. hřebenová regrese 

či lasso estimátor). 
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modelů díky uvedené kontrakci výrazně přesnější než klasický odhad (viz např. 

Bańbura et al., 2010). 

Pro odhad modelu interakce měnové a fiskální politiky pro předkrizové období 

v zásadě vyjdeme z právě popsaného systému apriorních rozdělení Minnesota prior, 

ale s jednou důležitou modifikací. Provedená úprava představuje inovativní postup 

a směřuje k zachycení cyklické povahy zkoumaných řad. Obdobný přístup, ovšem 

použitý pro zachycení sezonního kolísání, lze nalézt v práci Canova (2007). V části 

1.1.1 bylo detailně zdůvodněno, proč byla vstupní data před analýzou očištěna 

o dlouhodobý trend. Protože VAR model je odhadován pouze na řadách obsahujících 

cyklické kolísání o délce hospodářského cyklu (a kratší), lze tuto apriorní znalost při 

odhadu použít. Výše bylo dokumentováno, že pro zachycení cyklického kolísání 

o délce hospodářského cyklu jsou vhodné procesy typu AR(2). S využitím této zna-

losti se proto modifikace dotkne parametrů 𝐴𝑖,𝑖
1  a 𝐴𝑖,𝑖

2  , které charakterizují jednoroz-

měrné procesy AR(2) pro jednotlivé řady. Ne všechny kombinace parametrů AR(2) 

vedou k procesům popisujícím cyklické kolísání. K jeho zachycení je nutná specific-

ká kombinace. Touto problematikou se zabývali Andrle a Plašil (2015), kteří ukázali, 

jaké kombinace parametrů AR(2) vedou k procesům, u nichž je alespoň 60 % celko-

vé variability procesu tvořeno kolísáním o délce hospodářskému cyklu. Tyto kombi-

nace je následně možné využít pro formulaci apriorních rozdělení. I když to není 

zcela přesné, lze se přesvědčit
31

, že normální rozdělení se střední hodnotou 𝐴𝑖,𝑖
1  = 1,1 

a 𝐴𝑖,𝑖
2  = -0,4 a rozptylem stanoveným podle (

𝜆1

1𝜆3
)
2

 (viz vztah 2.8) zhruba odpovídá 

množině kombinací splňujících uvedenou podmínku.  

Srovnáme-li tedy původní Minnessota prior s apriorními rozděleními po provede-

ní modifikace, lze rozdíly stručně charakterizovat následovně: střední hodnoty pří-

slušných parametrů u Minnesota prior jsou 𝐴𝑖,𝑖
1  = 0,95 a 𝐴𝑖,𝑖

2 = 0, zatímco střední 

hodnoty po modifikaci jsou 𝐴𝑖,𝑖
1  = 1,1 a 𝐴𝑖,𝑖

2  = -0,4. Další změna se týká rozptylu. 

Zatímco u Minnesota prior je rozptyl u vyšších zpoždění nižší, v modifikované vari-

antě je pro obě zpoždění (u diagonálních prvků) stejný. Tím je posíleno přesvědčení, 

že jednotlivé řady jsou procesy typu AR(2). Apriorních rozdělení u ostatních para-

metrů zůstává po provedení modifikace identická jako v případě Minnesota prior. 

                                                 
31

 Viz Andrle a Plašil (2015), Obrázek 1, s. 3.  
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Kromě apriorních rozdělení pro parametry 𝛽 ≡ (𝑐, 𝐴1, 𝐴2) je nutné specifikovat 

také apriorní rozdělení pro množinu parametrů 𝐻 obsahující prvky kovarianční mati-

ce Σ𝑒. Protože o rozptylech a jednotlivých kovariancích náhodných složek zpravidla 

neexistují dostatečně silné apriorní informace, je vhodné volit spíše neinformativní 

rozdělení. Již dříve jsme uvedli, že parametry 𝐻 je vhodné popsat pomocí inverzního 

Wishartova rozdělení, které je plně specifikováno dvojící parametrů, 

tj. 𝑝(𝐻)~𝐼𝑊(𝑆0, 𝛼0). Hyperparametr 𝑆0 bývá nazýván škálová matice (scale matrix) 

a hyperparametr 𝛼0 bývá označován jako stupně volnosti. Škálovou matici, která má 

stejný rozměr jako matice Σ𝑒, lze zjednodušeně chápat jako matici udávající předpo-

kládané hodnoty matice Σ𝑒, tzn., že pomocí matice 𝑆0 lze vyjádřit očekávanou struk-

turu okamžitých vztahů, které jsou v matici  Σ𝑒 obsaženy. Parametr 𝛼0 určuje, jak 

velká míra nejistoty je s výchozí očekávanou strukturou spojena. Praktický význam 

parametru si lze představit tak, že parametr 𝛼0 udává fiktivní velikost souboru, 

ze kterého byla škálová matice 𝑆0 vypočtena. Obdobně jako u reálných souborů také 

u fiktivního souboru platí, že čím větší je jeho velikost, tím menší nejistota ohledně 

předpokládané struktury panuje (ceteris paribus). Posteriorní rozdělení parametrů 𝐻 

potom bude záviset na vzájemném srovnání velikosti fiktivního souboru a skutečné-

ho souboru. Pokud je ve srovnání s délkou časových řad zvolena vysoká hodnota 

parametru 𝛼0 (odpovídající velkému rozsahu fiktivního souboru), potom bude poste-

riorní rozdělení relativně blízko škálové matici 𝑆0, a naopak pokud bude parametr 𝛼0 

nabývat vzhledem k délce časových řad nízkých hodnot, bude posteriorní rozdělení 

relativně blízké klasickému odhadu kovarianční matice získaného pouze na zákla-

dě dat. Volba neinformativního apriorního rozdělení bude provedena následovně: 

jako škálovou matici 𝑆0 zvolíme jednotkovou matici (nejjednodušší volba), která 

implikuje absenci okamžitých vztahů. Stupně volnosti však nastavíme na hodnotu 1, 

tzn., že škálová matice má při výpočtu posteriorního rozdělení prvků kovarianční 

matice váhu pouze jednoho pozorování. Při délce časové řady pro předkrizové obdo-

bí (40 pozorování) je váha jednoho pozorování velmi nízká a rozhodující roli pro 

určení posteriorního rozdělení tak budou mít samotná data. 

2.4.2. Volba apriorních rozdělení parametrů pro pokrizové období 

Vzhledem k malé délce časové řady charakterizující pokrizové období musí mít 

apriorní rozdělení pro získání užitečných výsledků informativní charakter. Pro for-
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mulaci výchozí představy o fungování ekonomiky po krizi je možné použít základní 

princip bayesovské statistiky, který spočívá v neustálém přehodnocování našich zna-

lostí s příchodem nových dat. V technické řeči tento princip znamená, že posteriorní 

rozdělení parametrů po příchodu dat se automaticky stává apriorním rozdělením před 

příchodem dalších nových dat. V našem konkrétním případě posteriorní rozdělení 

parametrů modelu pro předkrizové období může sloužit jako vhodný výchozí bod pro 

stanovení apriorních rozdělení parametrů pro pokrizové období. Opět je však nutné 

učinit několik modifikací, které reflektují specifika pokrizového období. 

Použití posteriorního rozdělení z předkrizového období jako výchozího apriorního 

rozdělení pro období pokrizové vyjadřuje přesvědčení, že u ekonomického systému 

nedošlo ke změnám v jeho fungování. Toto přesvědčení však zcela nevystihuje před-

stavy o stavu ekonomiky v pokrizovém období, kdy naopak v důsledku krize jisté 

změny v dynamice systému očekávat lze. V některých ohledech představují tyto 

změny dokonce známou informaci, a to zejména pokud jde o (ne)možnost centrální 

banky reagovat na ekonomický vývoj dalším poklesem měnověpolitické sazby. 

Transformace posteriorního rozdělení do apriorních rozdělení pro pokrizové období 

proto vychází z následujícího postupu. S výjimkou vybraných parametrů, jejichž 

rozdělení bude specifikováno níže, jsou převzaty všechny střední hodnoty parametrů 

z posteriorního rozdělení modelu odhadnutého na předkrizových datech. Protože 

však existuje možnost, že u některých parametrů mohlo dojít ke změně, jsou všechny 

rozptyly pro apriorní rozdělení vynásobeny koeficientem 1,5 (tzn. je aplikováno 50% 

„nafouknutí“ rozptylu). Tím je vyjádřena vyšší míra nejistoty ohledně neměnnosti 

ekonomického systému. Navržený postup představuje jistý kompromis. U parametrů, 

u kterých není možné na základě krátké časové řady získat dostatečně přesný odhad, 

napomáhá apriorní rozdělení získat rozumné a dostatečně přesné hodnoty parametrů 

odpovídající minulé zkušenosti. Naopak u parametrů, kde data nesou přesvědčivou 

informaci o změně, umožňuje vyšší rozptyl posun směrem k hodnotám indikovaným 

daty. Volba koeficientu 1,5 byla provedena arbitrárně, nicméně simulace v okolí této 

hodnoty nesignalizují zvýšenou citlivost výsledků na tuto volbu (viz citlivostní ana-

lýza provedená v Kapitole 4). 

Pro zachycení efektu přimknutí měnověpolitických sazeb k úrovni technické nuly 

je nutné provést ve formulaci apriorních rozdělení dvě úpravy. První se týká změny 

pořadí proměnných v modelu VAR, tak aby se měnově politická sazba nově nachá-
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zela na prvním místě: 𝑦𝑡 = (𝑟𝑡, 𝑔𝑡, ℎ𝑑𝑝𝑡, 𝑝𝑡, 𝑡𝑟𝑡, 𝑒𝑥𝑡). Tím je vzhledem ke způsobu 

identifikace modelu omezena možnost okamžité reakce sazeb na ostatní šoky 

v ekonomice (podrobněji byla tato skutečnost rozebírána v částech 1.1.4 a 1.2). Dru-

há úprava se týká přijetí specifických apriorních rozdělení pro vybranou podmnožinu 

parametrů 𝛽 ≡ (𝑐, 𝐴1, 𝐴2). Jejím smyslem je vyjádřit skutečnost, že měnově-

politická sazba na ekonomické šoky nereaguje nejen okamžitě, ale ani se zpožděním. 

Tuto vlastnost systému je možné modelovat tak, že v rovnici pro měnověpolitickou 

sazbu jsou všechny koeficienty měřící reakci sazby na ostatní proměnné nastaveny 

na hodnotu nula. Z hlediska formulace apriorního rozdělení to znamená nastavit pří-

slušné střední hodnoty na nulu a jako rozptyl zvolit číslo limitně se blížící nule 

(v praxi byla zvolena hodnota 10
–6

). Vyjdeme-li z detailního rozepsání modelu 

(viz rozpis matic prvek po prvku 2.7), potom je možné uvedená omezení stručně za-

psat jako: 𝑎1,2
1 , 𝑎1,3

1 ,…, 𝑎1,6
1 , 𝑎1,2

2 , 𝑎1,3
2 , … , 𝑎1,6

2 ~𝑁(0, 10−6). 32 

I když časový úsek, kdy se sazby nacházejí na technické nule, nepokrývá celé po-

krizové období, je z pohledu aktuálních úvah o měnové politice užitečné obdobný 

typ omezení do modelu zanést. Například nenulová reakce sazby na pozitivní šok do 

HDP by byla za současných ekonomických podmínek obtížně interpretovatelná, 

přestože na začátku pokrizového období ještě existoval jistý prostor pro pokles sa-

zeb. Tento prostor se však poměrně rychle vyčerpával a relativně malý byl již zhruba 

od poloviny roku 2010. Od konce roku 2012 se potom měnověpolitická sazba setrva-

le nachází na úrovni technické nuly. 

Obdobně jako v případě odhadu modelu pro předkrizové období je nutné ještě 

specifikovat apriorní rozdělení pro parametry kovarianční matice Σ𝑒. I zde je použito 

obdobné logiky jako dříve, tzn. apriorní nastavení škálové matice 𝑆0 vychází 

z posteriorního rozdělení kovarianční matice získaného odhadem pro předkrizové 

období. Hyperparametr 𝛼0 byl nastaven na hodnotu 5, což znamená, že apriorní roz-

dělení má ve srovnání s informací z dat (20 pozorování) zhruba 25% váhu 

v posteriorním rozdělení pro pokrizové období. Tato volba je znovu kompromisem 

mezi dostatečnou informativností apriorního rozdělení a nafouknutím nejistoty oproti 

                                                 
32

 Pořadí proměnných v modelech popisujícím předkrizové a pokrizové období není stejné. Význam 

jednotlivých parametrů v (2.7) proto pro obě období není identický, neboť záměnou pořadí proměn-

ných došlo k prohození rovnic.  
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posteriornímu rozdělení z předkrizového období (původní počet stupňů volnosti 

posteriorního rozdělení byl 41). 

2.5. Shrnutí: výstavba a odhad modelu 

Zatímco v klasické statistice představuje specifikace a odhad modelu v zásadě dva 

oddělené procesy, v bayesovské statistice se hranice mezi oběma fázemi analýzy 

stírá. Toto neostré vymezení komplikuje popis výstavby modelu, neboť v zájmu za-

chování logické struktury „formulace modelu – odhad“ jsou některé skutečnosti pro-

bírány v textu na různých místech, i když spolu velmi úzce souvisejí a vzájemně se 

ovlivňují. Pro lepší orientaci proto tato subkapitola rekapituluje pořadí a význam 

jednotlivých kroků, včetně zpětných odkazů na části, ve kterých je uvedená proble-

matika detailněji probírána. Shrnutí je prezentováno ve formě tabulky (Tabulka 2). 

Tabulka 2: Výstavba a odhad empirického modelu – přehled základních kroků 

Krok Rozebíráno/zdůvodněno v části 
Motivace pro použití modelu VAR 

Flexibilita, možnost popisu dynamických interakcí, eko-

nomická interpretace šoků 

Úvod, úvodní odstavce Kapitoly 1. 

 

Výběr proměnných 

𝑦𝑡 = (𝑔𝑡 , ℎ𝑑𝑝𝑡 , 𝑝𝑡 , 𝑡𝑟𝑡 , 𝑟𝑡 , 𝑒𝑥𝑡) 

Část 1.1, důvody pro nepoužití zahranič-

ních proměnných rovněž část 1.3. 

Definice proměnných a použité datové zdroje 

 

Část 1.1.2 

Počáteční úprava proměnných 

Odstranění dlouhodobého kolísání – aplikace Christia-

no-Fidgeraldova filtru 

 

Část 1.1.1 

Odhad redukovaného tvaru  

Volba počtu zpoždění 

VAR(2) 

Část 2.4 

Formulace apriorních rozdělení  

- předkrizové období (1Q1998–4Q 2008) 

- pokrizové období( 1Q2010–1Q 2015) 

Část 2.4 

Část 2.4.1 

Část 2.4.2 

Odhad parametrů modelu VAR(2)  

Gibbsův vzorkovač 

 

Část 2.3 

Model SVAR  
Způsob identifikace ekonomických šoků 

Rekurzivní systém (Choleského dekompozice) při zo-

hlednění znaménkových restrikcí 

 

Část 1.1.4 

Část 1.2 

 

Získání odhadu impulzních odezev 
Přes Gibbsův vzorkovač, prezentace mediánu a 68 % 

kredibilního intervalu 

 

Konec části 2.3 

Interpretace výsledků Kapitola 3 

Omezení vypovídací schopnosti modelu Část 1.3, shrnuto také v Závěru 
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3. Výsledky empirické analýzy 

V této části jsou komentovány nejvýznamnější empirické závěry vycházející 

z impulzních odezev. Komentář je možné rozdělit do dvou logických celků. Nejdříve 

se krátce zabýváme odhadnutými impulzními odezvami z hlediska obecných statis-

ticko-ekonomických vlastností, následně jsou rozebírány stěžejní impulzní odezvy 

z pohledu měnové a fiskální politiky. Vzhledem k zahrnutí šesti proměnných do mo-

delu, lze teoreticky zkonstruovat celkem 36 různých impulzních odezev (reprezentu-

jících všechny vzájemné kombinace proměnných, které do analýzy vstupují buď jako 

impulz, nebo jako reakce na něj). Při tomto množství je obtížné podrobně komento-

vat všechny z nich. Z hlediska zkoumaní interakce mezi měnovou a fiskální politikou 

to ostatně ani není potřeba, neboť předmětem zájmu jsou jen vybrané vztahy. Pro 

úplnost jsou nicméně odhady všech impulzních odezev uvedeny, zvlášť pro předkri-

zové a pokrizové období, v Příloze 1. 

Podívejme se nejdříve na několik základních rysů všech získaných impulzních 

odezev (viz Obrázky 1a-d a 2a-d, Příloha 1). Všechny reakce vykazují pozvolný vý-

voj, který postrádá náhlé a prudké změny. S výjimkou reakce časových řad na svůj 

vlastní impulz, má většina reakčních funkcí typický tvar s tzv. hrbem (tzv. hump-

shaped impulse response function), kdy reakce na impulz není okamžitá, ale postup-

ně během čtvrtletí narůstá a pak se naopak postupně vytrácí. Z pozorovaného průbě-

hu všech impulzních reakcí je zřejmé, že reakce na prvotní impulz se na zkoumaném 

horizontu 20 čtvrtletí vytrácí úplně a charakter všech šoků je v souladu 

s ekonomickou intuicí pouze dočasný. Této vlastnosti je dosaženo zejména použitím 

vhodné (či podle autorů Andrle a Brůha, 2013 spíše použitím jediné správné) trans-

formace vstupních dat, kdy do modelu nevstupují data v úrovních (blíže viz část 

1.1.1), ale až po provedení filtrace, která z časových řad odstraní dlouhodobé kolísá-

ní, které nesouvisí s hospodářským cyklem. V této souvislosti je nutné zmínit, že 

výsledky správně zachycující dočasnou povahu zkoumaných ekonomických šoků 

nejsou ani v zahraniční ani v česky psané literatuře úplnou samozřejmostí. Naopak 

mnohé práce bez bližší diskuze uvádějí jako výsledek impulzní reakce, které impli-

kují existenci permanentních šoků (viz např. Havránek et al., 2010, Frait et al., 

2015). Tuto situaci nelze považovat z pohledu ekonomické intuice za akceptovatel-

nou. Vezmeme-li si jako ilustrativní příklad práci Havránek et al. (2014), potom vý-
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sledky těchto autorů mimo jiné implikují, že jednorázový šok do cenové hladiny v 

eurozóně způsobí permanentní růst HDP v české ekonomice. Tyto výsledky postrá-

dají ekonomický smysl a jsou zejména důsledkem odhadu modelu v úrovních, kdy 

do modelu vstupuje přímo logaritmus cenového indexu a HDP. 

Jiný častý problém, který se spojením vhodné transformace proměnných a vhod-

ného způsobu odhadu modelu podařilo vyřešit je tzv. fenomén prize puzzle. Tento 

jev, který se při analýze měnověpolitických VAR modelů vyskytuje poměrně často
33

, 

spočívá v neintuitivním nárůstu inflace bezprostředně po zpřísnění měnových pod-

mínek (zpravidla po zvýšení měnověpolitické úrokové míry). Podíváme-li se na re-

akci inflace na zvýšení sazby v námi prezentovaném modelu, je možné vidět, že in-

flace v souladu se záměrem měnověpolitické autority reaguje po několika čtvrtletích 

poklesem. Andrle a Brůha (2013) opět tvrdí, že existence prize puzzle je zejména 

důsledkem použití špatně specifikovaných proměnných, tj. když jsou v modelu na-

místo řady inflace a mezery výstupu
34

 použity proměnné pro cenovou hladinu a loga-

ritmovaný HDP, resp. když není časová řada inflace očištěna o změny 

v měnověpolitickém režimu včetně provedených změn v nastavení inflačního cíle. 

Tyto závěry podporuje rovněž empirická studie Rusnák et al. (2013). Autoři této roz-

sáhlé studie, která byla publikována v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů 

zaměřených na centrální bankovnictví, sesbírali dohromady stovky odhadů impulz-

ních odezev a podrobili analýze faktory, které mohou mít na vznik fenoménu prize 

puzzle vliv. Výstupem jejich analýzy je potom návrh optimálního postupu při formu-

laci a odhadu modelu VAR, tak aby byl problém s uvedeným jevem minimalizován. 

Shrneme-li některé jejich závěry, konkrétně že i) model by měl používat mezeru vý-

stupu, nikoli logaritmovaný HDP, ii) by nemělo být při odhadu kombinováno několik 

měnověpolitických režimů a iii) model by měl být odhadnut bayesovskými metoda-

mi, aby nedocházelo k jeho přeučení (přeparametrizování), potom námi zvolená stra-

tegie pro výstavbu a odhad modelu věrně sleduje směr uvedených doporučení. 

V Kapitole 4 věnující se citlivostní analýze je demonstrováno, že vliv nemá jen sa-

                                                 
33

 Viz Rusnák et al. (2013), kde autoři shromáždili desítky prací, ve kterých se tento jev vyskytuje. 

Odhad autorů je, že problém prize puzzle se dotýká zhruba 50 % všech publikovaných článků. 
34

 Mezera výstupu je definována jako rozdíl mezi pozorovaným HDP a potenciálním produktem. Ne-

pozorovatelný potenciální produkt bývá aproximován dlouhodobým trendem HDP, který bývá nejčas-

těji získán pomocí Hodrickova-Prescotova filtru. V našem případě byl použit k odhadu Christianův-

Fitzgeraldův filtr, který má bezprostřední frekvenční interpretaci, nicméně v praktických aplikacích 

mezi oběma filtry nebývá příliš velký rozdíl (lze ukázat, že i výstup HP filtru odstraňuje při vhodně 

zvolené hodnotě parametru vyhlazení zhruba frekvence, které svou délkou přesahují délku hospodář-

ského cyklu. 
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motný fakt, že je zvolen bayesovský způsob odhadu, ale význam má i volba ekono-

micky smysluplných apriorních rozdělení parametrů.  

Posledním obecným rysem, který stojí u získaných impulzních odezev za povšim-

nutí, je „rozumná“ šíře kredibilních intervalů. I když impulzní odezvy nikdy nelze 

odhadnout zcela přesně a vždy budou spojeny s určitým stupněm nejistoty, pozoro-

vaná šíře intervalů umožňuje provést smysluplnou ekonomickou analýzu, a to i pro 

pokrizové období, kde je počet dostupných pozorování velmi nízký. Zároveň zvolený 

postup odhadu umožnuje vyslovit také určité závěry o změnách, které jsou 

v pokrizovém období v měnové a fiskální politice pozorovány. Jak je opět blíže uká-

záno prostřednictvím citlivostní analýzy v Kapitole 4, při použití klasických odhadů 

by provedení obdobného typu analýz nebylo možné, neboť intervaly spolehlivosti 

jsou příliš široké a neumožňují získat relevantní závěry. 

3.1. Charakteristika měnové a fiskální politiky v předkrizovém období 

Vzhledem k velkému množství výstupů je vhodné výsledky pro snadnější orienta-

ci formálně rozčlenit do několika tematických okruhů. Základní struktura prezentace 

výsledků je následující: nejdříve je komentována reakce ekonomiky na měnověpoli-

tická opatření, poté je obdobná pozornost zaměřena na nástroje fiskální politiky. Na-

konec je hodnocena vzájemná interakce mezi oběma politikami. 

Jak bylo uvedeno v části 1.2, odhadnuté impulzní odezvy jsou získány na základě 

rekurzivně definovaného systému, avšak interpretovatelnost analyzovaných šoků 

bude křížově posuzována prostřednictvím logiky znaménkových restrikcí. K tomuto 

účelu jsou využity znaménkové restrikce prezentované v práci Gerba a Hauzenberger 

(2015). Jejich výčet shrnuje Tabulka 3. 

Tabulka 3: Znaménkové restrikce ve fiskálně-měnověpolitickém VAR modelu 

Typ šoku/proměnná Vládní 

výdaje 

Vládní 

příjmy 

HDP Inflace Úroková míra 

Výdajový šok +  +   
Příjmový šok  + –   
Šok do hospodářského cyklu   + +   
Měnověpolitický šok   – – + 
Pramen: převzato z Gerba a Hauzenberger (2015) 

Pozn.: Prázdná pole znamenají, že u příslušné proměnné není definována žádná restrikce pro daný typ 

šoku. 
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Uvedené restrikce v našem případě ukazují, jaké podmínky by měly být splněny, 

aby bylo možné výsledkům přiřadit srozumitelnou ekonomickou interpretaci. Pokud 

tyto restrikce splněny nejsou
35

, znamená to, že uvedený šok se nepodařilo v rámci 

rekurzivního systému správně identifikovat a výslednou impulzní odezvu je nutné 

přičíst působení jiných typů šoků (aniž by bylo přesně zřejmé, kterému z nich). 

Z praktického hlediska bude analýza probíhat tak, že budeme zkoumat impulzní ode-

zvy na jednotkový impulz o velikosti jedné směrodatné odchylky
36

 do proměnné: 

i) vládní výdaje, ii) vládní příjmy, iii) HDP a iv) měnověpolitická sazba, přičemž 

následně ověříme, zda průběh impulzních odezev odpovídá ekonomicky interpreto-

vatelným šokům z Tabulky 3. Jak vyplývá z údajů v Tabulce 3, za výdajový šok je 

považováno (neočekávané) zvýšení vládních výdajů s cílem dosáhnout akcelerace 

hospodářského výkonu ekonomiky a snížení nezaměstnanosti.
37

 Příjmový šok je de-

finován jako navýšení čistých daní, na které subjekty reagují poklesem své motivace 

a ekonomického výkonu, což se projeví bezprostředním poklesem HDP. Šok do hos-

podářského cyklu znamená exogenní šok do HDP (např. v podobě příznivých nabíd-

kových faktorů, nebo jiného šoku ze zahraničí
38

), který vede ke zvýšení vládních 

příjmů.  Měnověpolitický šok charakterizuje reakci ekonomiky na změnu měnověpo-

litické sazby, přičemž se očekává, že zpřísnění měnových podmínek povede 

k poklesu ekonomické aktivity a inflace. 

I když v Gerba a Hauzenberger (2015) uvažují platnost znaménkových restrikcí 

uvedených v Tabulce 3 pouze pro okamžité vztahy, lze tyto restrikce chápat obecněji 

i pro vývoj mezi proměnnými v pozdějších obdobích, tj. jako restrikce implikující 

celkový tvar impulzní odezvy (viz například Mountford a Uhlig, 2005, nebo Caldara 

a Kamps, 2008, kde autoři zavádějí znaménkové restrikce na průběh celé impulzní 

odezvy a následně odhadují model s těmito restrikcemi). Této logiky se budeme držet 

v dalším textu. Restrikce uvedené v Tabulce 3 proto nevnímáme striktně jako ome-

                                                 
35

 Vzhledem k tomu, že tyto restrikce nejsou použity přímo při odhadu impulzních odezev, jejich 

splnění v rámci rekurzivně definovaného systému není automatické. 
36

 I když lze uvažovat také o jiné velikosti šoků, šok o rozsahu jedné směrodatné odchylky bývá pou-

žíván nejčastěji a v rámci analýzy impulz-reakce představuje jakýsi standard. Tato konvence je rovněž 

zabudována do softwaru, který byl použit k odhadu modelu (bez možnosti tuto volbu měnit). 
37

 Nezaměstnanost v našem systému není explicitně modelována, ale motivace vlády: zvýšení výdajů 

– stimulace poptávky, tj. zvýšení ekonomické výkonnosti ekonomiky – snížení nezaměstnanosti je 

zřejmá. 
38

 Protože v práci Gerba a Hauzenberger (2015) nejsou u šoku do hospodářského cyklu specifikovány 

žádné restrikce u reakce inflace a úrokové míry, může jít jak o poptávkový typ šoku, tak o šok tažený 

náklady. 
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zení na okamžité vztahy mezi ekonomickými veličinami, ale spíše jako souhrnné 

vodítko pro posouzení ekonomické smysluplnosti průběhu analyzovaných impulz-

ních odezev. 

Obrázek 1: Měnověpolitický šok, předkrizové období 

 

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva inflace na šok do úrokové sazby, vpravo impulzní odezva HDP na šok 

do úrokové sazby. Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné odchylky. Kredibil-

ní intervaly jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

3.1.1. Hodnocení měnové politiky 

Zaměřme se nejdříve na analýzu měnověpolitického šoku, který je vyvolán nean-

ticipovanou změnou v nastavení měnověpolitické sazby ze strany centrální banky.
39

  

Náhled na fungování transmisního mechanizmu v předkrizovém období poskytuje 

Obrázek 1 (levý panel představuje impulzní odezvu inflace, resp. pravý panel im-

pulzní odezvu HDP na zvýšení sazby). Na první pohled je patrné, že působení šoku 

je v námi odhadnutém modelu zachyceno v souladu s předpoklady v Tabulce 3 

a inflace i HDP reagují na pohyb v sazbách očekávaným způsobem. Přes úrokový 

kanál transmisního mechanizmu vede zvýšení sazby k omezování investic i spotřeby, 

což se projeví v poklesu agregátní poptávky a následně ve snížení inflačních tlaků. Je 

možné si povšimnout, že u odezvy HDP na změnu sazby existuje oproti odezvě in-

flace na dané opatření mírný předstih, který odpovídá posloupnosti „snížení poptáv-

ky – snížení inflačních tlaků“. Výsledky dále ukazují, že efekt zpřísnění měnové po-

litiky se do inflace nejsilněji promítá na horizontu 6 až 8 čtvrtletí po provedeném 

zvýšení sazeb, tedy přesně na horizontu měnové politiky, se kterým centrální banky 

                                                 
39

 V textu předpokládáme zvýšení sazeb, avšak vzhledem k symetričnosti impulzních odezev platí pro 

snížení sazeb analogické – jen obrácené – implikace. 



 
65 

v režimu cílování inflace pracují. Posléze účinky měnověpolitického šoku postupně 

vyprchají, až zcela vymizí. Celkově lze konstatovat, že transmisní mechanizmus fun-

goval v předkrizovém období velmi dobře, což poukazuje na vysokou účinnost mě-

nové politiky v tomto období. 

Výstupy modelu umožňují získat odpověď i na další zajímavé otázky spojené 

s fungováním transmisního mechanizmu. Za stěžejní bývá pro fungování transmisní-

ho mechanizmu považováno působení úrokového kanálu (a to jak z pohledu reál-

ných, tak nominálních sazeb). V malé otevřené ekonomice, jakou je Česká republika, 

však není možné abstrahovat ani od vlivu ostatních kanálů, zejména potom od půso-

bení kurzového kanálu. Je proto vhodné ověřit, zda a jak se do výsledků, které jsou 

prezentovány na Obrázku 1, promítá vliv kurzu. Z pohledu teorie je obtížné určit 

konečný efekt kurzového kanálu na agregované úrovni, neboť ten závisí mimo jiné 

na měnové struktuře aktiv a pasiv domácích aktérů (viz Šmídková, 2002). Pokud je 

například ekonomika zadlužena v cizí měně, může efekt pracující přes bilance eko-

nomických subjektů působit v opačném směru než přímý cenový efekt. Pokusme se 

tuto problematiku blíže analyzovat optikou našeho modelu. K tomuto účelu využije-

me tří impulzní odezvy: 1) odezva měnového kurzu na jednotkový impulz (šok) do 

měnověpolitické sazby (dále budeme používat zkrácený zápis „sazba → kurz“), 

2) impulzní odezva „kurz → inflace“ a 3) odezva „kurz → HDP“. I když striktně 

vzato má smysl hodnotit odezvy jen samostatně jako výsledek působení všech vazeb 

v modelu, spojení do jednoho logického celku přesto může napomoct k získání přes-

nější představy o fungování kurzového kanálu. Odhadnutý průběh odezev je znázor-

něn na Obrázku 2. 

Nejdříve se podívejme, jak na neanticipované měnověpolitické rozhodnutí 

v podobě zvýšení sazeb reaguje kurz (Obrázek 2, vlevo). Průběh příslušné impulzní 

reakce dokládá, že v souladu se základní ekonomickou intuicí vyšší sazby postupně 

přilákají zahraniční investory k realizaci investic s vyšším výnosem, což zvyšuje 

poptávku po domácí měně a vede k následnému posílení měnového kurzu. Dopad 

jednorázového zvýšení sazby na kurz je nejsilnější zhruba rok po jejím zvýšení. Posi-

lování kurzu ovlivňuje následný vývoj domácích veličin prostřednictvím několika 

kanálů (Šmídková, 2002). Za prvé se zhodnocení kurzu v relativně krátkém horizon-

tu promítá přímo do dovozních cen a posléze také do cen spotřebních (konkrétně do 

obchodovatelných složek v cenovém indexu). Za druhé dochází ceteris paribus 
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k (dočasnému) relativnímu zdražení domácího zboží a zhoršení konkurenceschop-

nosti domácí ekonomiky, která má za následek snížení čistého exportu a hospodářský 

pokles. Souběžně s tím může u domácností docházet k částečné substituci spotřebo-

vávaných statků ve prospěch levnějšího zahraničního zboží, což opět vytváří tlak na 

pokles domácí agregátní poptávky. Vedle působení těchto faktorů existuje rovněž 

naznačený efekt cizoměnových expozic v bilancích domácích subjektů. Pokud do-

mácí subjekty drží ve velké míře cizoměnová aktiva, vyvolá zhodnocení měnového 

kurzu nárůst jejich čistého jmění („efekt bohatství“), což naopak může vést ke zvý-

šení jejich poptávky a růstu inflace. 

Obrázek 2: Kurzový kanál transmisního mechanizmu, předkrizové období 

   

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva kurzu na šok do úrokové sazby, uprostřed impulzní odezva inflace na 

šok do měnového kurzu, vpravo impulzní odezva HDP na šok do měnového kurzu. Uvažovány jsou 

jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné odchylky. Kredibilní intervaly jsou tvořeny 16% a 84% 

kvantilem posteriorního rozdělení. 

Je zřejmé, že první dvě dimenze kurzového kanálu působí v opačném směru, než 

kterým účinkuje efekt bilanční. Při marginální držbě cizoměnových aktiv domácími 

aktéry je nicméně v české ekonomice možné očekávat, že první dva faktory budou 

mít na směr působení kurzového kanálu dominantní vliv. Tento předpoklad jedno-

značně potvrzují odhadnuté impulzní odezvy. Jak vyplývá z Obrázku 2 (graf upro-

střed a vpravo), šok v podobě zhodnocení kurzu vede k poklesu inflace i domácí 

ekonomické aktivity. V této souvislosti je zajímavé srovnat reakci inflace a HDP na 

šok do měnověpolitické sazby a reakci stejných veličin na šok do měnového kurzu. 

Zatímco v případě zvýšení sazeb bylo možné pozorovat předstih v odezvě HDP před 

inflací, po zhodnocení měny je situace opačná a existuje rychlejší odezva u inflace 

než u HDP (srovnej Obrázek 1 versus Obrázek 2). Tuto situaci lze vysvětlit tak, že 

v případě zvýšení sazby dochází k jejímu průsaku do inflace zprostředkovaně přes 
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pokles poptávkových tlaků (zejména přes kanál úrokových sazeb), naopak v případě 

zhodnocení kurzu dochází k průsaku do inflace přímo (resp. rychleji) skrze pokles 

dovozních cen. Maximální efekt na inflaci dosahuje zhodnocení kurzu již ve čtvrtém 

čtvrtletí po výskytu šoku. Vliv zhodnocení kurzu na domácí poptávku skrze zhoršení 

konkurenceschopnosti je podle odhadnuté impulzní odezvy (Obrázek 2, pravý graf) 

rovněž přítomný, ale jeho prosazování je pomalejší, než je přímý vliv dovozních cen 

na inflaci. Z toho také vyplývá, že tlak na snížení inflace vyvolaný poklesem čistých 

exportů je pozorován později než přímý tlak vyvolaný poklesem dovozních cen. Bez 

ohledu na rozdílné časování však mají oba faktory po zhodnocení kurzu svůj podíl na 

poklesu inflace. Budeme-li uvažovat, že zhodnocení kurzu je výsledkem měnověpo-

litického šoku v podobě zvýšení sazeb
40

, potom lze na základě právě provedené ana-

lýzy potvrdit, že působení úrokového kanálu je v rámci transmisního mechanizmu 

podpořeno také skrze kurzový kanál, jehož funkčnost přispívá k žádoucímu průsaku 

sazeb do spotřebitelských cen, resp. inflace. 

Na tomto místě je ještě nutné zdůraznit, že centrální banka může ovlivňovat mě-

nový kurz prostřednictvím operací na volném trhu přímo, tj. bez nutnosti měnit na-

stavení měnověpolitické sazby. Naše výsledky naznačují, že potenciální efekty pou-

žití kurzu jako nástroje měnové politiky se dostavovaly v předkrizovém období při-

bližně o dvě čtvrtletí rychleji, než je tomu v případě použití úrokových sazeb. Tento 

závěr souhlasí s dosavadním empirickým poznáním, že měnová politika se při použí-

vání kurzu jako měnověpolitického nástroje promítá do inflace s podstatně kratším 

zpožděním, než je tomu při využívání úrokových sazeb (viz např. Zpráva o Inflaci 

I/2016, s. 26). Kurz jako nástroj měnové politiky je sice centrálními bankami použí-

ván méně často než úrokové sazby, za jistých podmínek však může hrát důležitou 

roli. Možnost využít kurzový kanál v případě, kdy funkčnost úrokového kanálu byla 

omezena, nabyla na významu v českém prostředí zejména v pokrizovém období 

v souvislosti s rozhodováním o přijetí kurzového závazku. Vzájemnému srovnání 

funkčnosti kurzového kanálu v předkrizovém a pokrizovém období se budeme věno-

vat až v následující části. 

Na závěr této části se budeme zabývat otázkou, jak centrální banka 

v předkrizovém období reagovala na šok do hospodářského cyklu, resp. na šok do 

                                                 
40

 Výše bylo prokázáno, že zvýšení sazeb vede ke zhodnocení měnového kurzu (viz Obrázek 2, graf 

vlevo). 
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kurzu. Analýza šoku do HDP umožňuje vyhodnotit, zda chování měnové autority 

mělo proticyklický či procyklický charakter. Tuto situaci popisují impulzní odezvy 

„HDP → sazba“, „inflace → sazba“ (Obrázek 3 vlevo a uprostřed). Podíváme-li se 

nejdříve na reakci centrální banky na pozitivní šok do HDP (graf uprostřed), je patr-

né, že měnová autorita reagovala v obavě ze zvýšení inflačních tlaků na nárůst HDP 

poměrně rychle, a to zvýšením úrokových sazeb. Rychlá reakce ještě před samotným 

pozorováním inflačních tlaků je z pohledu centrální banky pochopitelná, neboť svým 

vpředhledícím rozhodováním ovlivňuje chod ekonomiky na měnověpolitickém hori-

zontu. Centrální banka vnímá otvírání mezery výstupu jako signál budoucích inflač-

ních tlaků (viz Svensson, 1999), což z jejího pohledu vyžaduje příslušnou reakci. 

Měnová politika v předkrizovém období tak vykazovala zřetelný proticyklický cha-

rakter, kdy je šok do ekonomické aktivity a následný nárůst inflačních tlaků tlumen 

nárůstem úrokové sazby. Takové chování odpovídá cílům centrální banky, která se 

snaží vyhlazovat nadměrné kolísání hospodářského cyklu a tím udržovat inflaci po-

blíž svého inflačního cíle. Graf impulzní odezvy ukazuje, že s odezníváním účinků 

šoku do hospodářského cyklu postupně odeznívá rovněž potřeba zpřísňovat měnové 

podmínky a odezva centrální banky na prvotní impulz se postupně zcela vytratí. 

Obrázek 3: Reakce centrální banky na šok do hosp. cyklu a kurzu, předkrizové obdo-

bí 

    

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva úrokové sazby na šok do inflace, uprostřed impulzní odezva úrokové 

sazby na šok do HDP, vpravo impulzní odezva úrokové sazby na šok do měnového kurzu. Uvažovány 

jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné odchylky. Kredibilní intervaly jsou tvořeny 16% a 

84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

Dojde-li v ekonomice k čistě inflačnímu šoku, centrální banka reaguje na tuto si-

tuaci znovu zvýšením úrokových sazeb, i když výsledek není v tomto případě zcela 

průkazný. Průběh impulzní odezvy (Obrázek 3, graf vlevo) napovídá, že reakce na 

takový šok je relativně slabá a s odhadem je spojena vyšší nejistota než v případě 
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reakce na šok do HDP (spodní mez kredibilního intervalu se dostane nad nulu jen 

nepatrně v pátém čtvrtletí po šoku). Pro tento výsledek je možné nalézt několik dů-

vodů. Jedním z nich je, že část inflačních šoků mohla mít ve vnímání centrální banky 

pouze krátkodobý charakter a banka přepokládala, že odezní dříve než na měnověpo-

litickém horizontu. V takovém případě nemusela centrální banka považovat za nutné 

na přechodné zvýšení inflace reagovat změnou měnové politiky. Jinou možností je, 

že se v časové řadě inflace pro předkrizové období nenachází dostatek významných 

neanticipovaných šoků do inflace, které by umožňovaly reakci centrální banky na 

tento typ šoku spolehlivě odhadnout. Je vhodné připomenout, že pro inflaci v modelu 

používáme míru čisté inflace, která neobsahuje informaci o inflačních šocích nesvá-

zaných s vývojem hospodářského cyklu, jako jsou např. šoky do inflace vyvolané 

zvýšením nepřímých daní či změnou regulovaných cen. Pokud naopak vznik inflač-

ních tlaků souvisí s působením hospodářského cyklu, reaguje na ně měnová autorita 

vpředhledícně již v okamžiku změn v agregátní poptávce, čímž preventivně zamezu-

je vzniku nadměrných inflačních tlaků na horizontu měnové politiky. I tato skuteč-

nost může oslabovat impulzní odezvu úrokové míry na inflaci a naopak se projeví 

silněji v reakci měnové autority na impulzy z reálné ekonomiky. Za zmínku stojí také 

skutečnost, že drobné změny ve formulaci apriorních rozdělení vedou k užším kredi-

bilním intervalům a jednoznačnější podpoře závěru, že centrální banka aktivně rea-

govala na vzniklé inflační tlaky zvýšením měnověpolitické sazby (viz Kapitola 4). 

Reakce měnověpolitické sazby na pohyby v měnovém kurzu (Obrázek 3, vpravo) 

osvětluje, jak centrální banka reagovala na vývoj měnových podmínek, které jsou 

dány souhrnným působením úrokové sazby a kurzu. Odhadnutá odezva sazby na 

jednotkový impulz do kurzu ukazuje, že centrální banka reagovala na neočekávané 

zhodnocování kurzu, které mimo jiné znamená zlevňování dovozu a pokles dovoz-

ních cen, snížením sazeb. Zpřísnění měnových podmínek v kurzové složce tedy vy-

volalo uvolnění měnových podmínek v úrokové složce. Samozřejmě, celý mechani-

zmus platí rovněž opačně, tj. náhlé znehodnocení vyvolalo reakci v podobě zvýšení 

sazeb a zpřísnění měnové politiky. Z toho vyplývá, že centrální banka tlumila výky-

vy v měnovém kurzu a svou politikou opět působila ve směru stabilizace ekonomic-

kých veličin. 
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Shrnutí: měnová politika v předkrizovém období 

Shrneme-li krátce působení měnové politiky v předkrizovém období, lze konsta-

tovat, že měnová politika působila proticyklicky a snažila se vyhlazovat hospodářský 

cyklus, tak aby nedocházelo k narušení cíle cenové stability definovaného prostřed-

nictvím inflačního cíle. Pro uvedené období výsledky potvrdily dobrou funkčnost 

transmisního mechanizmu měnové politiky, přičemž k nejsilnějšímu průsaku úroko-

vých sazeb do inflace docházelo v souladu s praxí inflačního cílování na horizontu 

měnové politiky. Transmisní mechanizmus od počáteční změny v nastavení měnově-

politických podmínek k průsaku do inflace působil přes úrokový, ale také kurzový 

kanál. Rychlost transmise prostřednictvím kurzu byla vzhledem k rychlému dopadu 

změny kurzu do dovozních a spotřebitelských cen vyšší, než je průsak při použití 

měnověpolitické sazby. Tento závěr odpovídá praktickým zkušenostem centrální 

banky (viz Zpráva o inflaci I/2016). 

3.1.2. Hodnocení fiskální politiky: dopady příjmového šoku 

Po vyhodnocení měnové politiky bude pozornost věnována nástrojům politiky 

fiskální. Jako první budou analyzovány dopady příjmového šoku (Obrázek 4). Od-

hadnuté impulzní odezvy pro předkrizové období ukazují, že v průměru (červená 

čára) po navýšení vládních příjmů dochází k následnému poklesu ekonomické aktivi-

ty, přičemž k nejsilnější účinek je možné pozorovat po 7 čtvrtletích. Pokles 

v ekonomické aktivitě je posléze v průměru doprovázen rovněž poklesem inflace. 

Odhadnutý průběh průměrných impulzních odezev, kdy na zvýšení vládních příjmů 

(např. zvýšení daní) reagují subjekty v ekonomice nižšími investicemi a spotřebou, je 

v souladu s definicí příjmového šoku z Tabulky 3. Jak uvádějí Gerba a Hauzenberger 

(2015), zvýšení daní vede skrze navýšení daňového břemene k nižší ziskovosti firem, 

a tedy k nižším reinvesticím a zvýšeným výrobním nákladům.  

Zatímco průběh průměrné impulzní odezvy odpovídá ekonomické teorii, celková 

nejistota ohledně dopadů příjmového šoku – vyjádřená šíří kredibilních intervalů – 

zůstává vysoká. Výsledky proto neindikují průkazným způsobem, že by ekonomické 

subjekty reagovaly na šok do vládních příjmů snížením ekonomické aktivity. Celko-

vý vliv obecného
41

 zvýšení vládních příjmů na ekonomickou výkonnost 

                                                 
41

 Termín obecné zvýšení bude diskutován níže v souvislosti s článkem Romer a Romer (2010). 
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v předkrizovém období je proto nutné v rámci našeho modelu hodnotit jako málo 

významný. K obdobným závěrům pro českou ekonomiku dochází na základě odhad-

nutých odezev například práce Baxa (2010). Tento výsledek lze vysvětlit společným 

působením několika faktorů. Za prvé pro českou ekonomiku je charakteristická 

značná vlastnická angažovanost zahraničních subjektů a velký vliv přímých zahra-

ničních investic na ekonomickou výkonnost. I když nastavení daňových sazeb hraje 

v rozhodování zahraničních investorů důležitou roli, není ho možné považovat při 

realizaci investice za rozhodující prvek. Podstatnější roli zpravidla hrají faktory jako 

stabilita politického a podnikatelského prostředí, kvalifikovaná a relativně levná pra-

covní síla, ale i další hlediska (logistická výhodnost, rozvinutost infrastruktury, vlád-

ní pobídky). Za těchto podmínek mohly být v české ekonomice realizovány význam-

né zahraniční investice s pozitivním dopadem do HDP bez ohledu na vývoj 

v aktuálním daňovém zatížení, což vede k zamlžení existence teoretického vztahu 

definovaného v Tabulce 3. 

Obrázek 4: Příjmový šok, předkrizové období 

   

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva HDP na šok do vládních příjmů, vpravo impulzní odezva inflace na šok 

do vládních příjmů. Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné odchylky. Kredi-

bilní intervaly jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

Druhé vysvětlení nabízejí Romer a Romer (2010), kteří zkoumali vliv zvýšení da-

ňových příjmů na ekonomickou aktivitu v závislosti na motivech vedoucích k tomuto 

zvýšení. Obecně je podle autorů empirický vztah mezi nastavením daňových sazeb 

(včetně sociálního pojištění) a ekonomickou aktivitou slabý, protože některé motivy 

silně korelují s vývojem hospodářského cyklu. Pro vybrané specifické důvody (daňo-

vé změny za účelem stimulace dlouhodobého růstu ekonomiky, redukce deficitu vy-
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tvořeného minulými vládami) však platí, že s ekonomickou teorií korespondují velmi 

silně. V našem modelu nelze bez dalších úprav motivy pro změnu daní nijak rozlišit, 

proto může být existence předpokládaného teoretického vztahu méně patrná. 

K podrobné analýze by bylo nutné provést detailní zmapování daňových změn včet-

ně jejich odůvodnění, obdobně jako tomu je v případě problému fiskální anticipace 

(viz část 1.3). Ekonometricky by potom bylo možné tento problém řešit znovu jako 

v případě fiskální anticipace pomocí přidání příslušných dummy proměnných do mo-

delu. Již v části 1.3 byly uvedeny argumenty, proč takový postup jde nad rámec této 

práce. Tato problematika však představuje zajímavou oblast pro další empirický vý-

zkum. 

Třetím možným vysvětlením pro slabou reakci ekonomické aktivity na šok do 

vládních příjmů je samotný problém zmíněné fiskální anticipace. Změna v nastavení 

parametrů daňového systému musí projít schvalováním v rámci legislativního proce-

su, a záměr vlády zvýšit/snížit příjmy státního rozpočtu proto bývá znám mnohem 

dříve, než k faktické změně reálně dojde. Ekonomické subjekty mohou při znalosti 

plánovaných kroků vlády přizpůsobit své chování plánovaným změnám dříve, než 

k realizaci vládního opatření dojde a vládní příjmy se promítnou do dat. Za těchto 

okolností nemusí být na základě analýzy minulých dat možné zcela jednoznačně po-

soudit skutečnou sílu reakce na vládní opatření. 

Obrázek 5: Reakce vládních výdajů na zvýšení vládních příjmů, předkrizové období 

    

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné odchylky. Kredibilní intervaly 

jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 
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Vedle posouzení dopadů příjmového šoku na ekonomiku je užitečné analyzovat 

rovněž vzájemný vztah mezi fiskálními opatřeními na obou stranách státního rozpoč-

tu. Impulzní odezva vládních výdajů na zvýšení příjmů je ukázána na Obrázku 5. 

Z jejího průběhu vyplývá, že k nejsilnější reakci výdajů na zvýšení příjmů dochází na 

horizontu 7 až 8 čtvrtletí, ovšem kredibilní intervaly jsou opět poměrně široké a ne-

umožňují přijímat příliš silné závěry. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že podstatná 

část posteriorního rozdělení impulzní odezvy se nachází v kladném teritoriu, je stále 

možné tvrdit, že růst výdajů po příjmovém šoku je pravděpodobnější než opačná 

alternativa. Tento výsledek by naznačoval, že v předkrizovém období realizovala 

vláda opatření na straně příjmů s vidinou získat financování pro zvýšení budoucích 

výdajů, případně naopak pokud se rozhodla snížit daňové zatížení, provedla následně 

také úpravu výdajů ve stejném směru.
42

 Jinými slovy: fiskální opatření na straně pří-

jmů byla doprovázena pohybem výdajů ve stejném směru, tj. obecně směrem 

k vyrovnanému státnímu rozpočtu.
43

 Kvalitativně námi odhadnutý výsledek odpoví-

dá závěrům práce Gerba a Hauzenberger (2015). Srovnáme-li impulzní odezvu 

s odhady získanými jinými autory na českých datech (viz zejména Franta, 2012), lze 

opět pozorovat podobný směr působení, i když v případě práce Franta (2012) jsou 

výsledky zatíženy výrazně vyšší mírou nejistoty a k navýšení výdajů po zvýšení 

vládních příjmů dochází zhruba o rok dříve. Srovnání výsledků s článkem Franta 

(2012) je však spíše ilustrativní, protože je zde použit odlišný model a liší se také 

časový interval, na kterém byly impulzní odezvy odhadovány.
44

 

3.1.3. Hodnocení fiskální politiky: dopady výdajového šoku 

Po prozkoumání dopadů příjmového šoku budeme věnovat pozornost zachycení 

účinku šoku do vládních výdajů. Odhadnuté impulzní odezvy HDP a příjmů na jed-

notkový výdajový šok jsou zobrazeny na Obrázku 6. Odhady implikují, že ekono-

mická aktivita reaguje na jednorázové navýšení výdajů významným poklesem, který 

                                                 
42

 Z tohoto výsledku lze rovněž nepřímo usuzovat na fakt, že fiskální opatření na straně příjmů jsou 

převážně motivovány jinými faktory než těmi, které práce Romer a Romer (2010) považuje za pod-

statné pro existenci negativní reakce ekonomické aktivity na zvýšení příjmů. To by napovídalo, proč 

je uvedená odezva empiricky slabá (viz Obrázek 4 a diskuzi výše). 
43

 Je nutné zdůraznit, že výsledky v žádném případě neimplikují opačný směr reakce, tj. že by výdajo-

vé šoky byly doprovázeny zvýšením příjmů, tak aby byl zachován vyrovnaný rozpočet. V hodnocení 

je proto nutné vždy vzít v úvahu původ šoku a následné dopady. 
44

 Franta (2012) používá k odhadu čtvrtletní data za období 1999 až 2011, tedy i data pokrývající 

období finanční krize a její bezprostřední dopady. Navíc je v práci Franta (2012) uvažován pouze 

fiskální, nikoli měnově-fiskální VAR model. 



 
74 

kulminuje zhruba rok po nastání šoku. Po dosažení maxima dochází k odeznívání 

a přibližně po dvou letech je již možné považovat efekty šoku za zcela vyčerpané. 

Srovnání impulzní odezvy s teoretickým vymezením uvedeným v Tabulce 3 napoví-

dá, že odhadnutá reakce HDP na šok má zcela opačný než předpokládaný dopad, 

a není proto s výchozí ekonomickou teorií konzistentní. 

Obrázek 6: Výdajový šok, předkrizové období 

   

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva HDP na šok do vládních výdajů, vpravo impulzní odezva vládních 

příjmů na šok do vládních výdajů. Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné 

odchylky. Kredibilní intervaly jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

Ve světle znaménkových restrikcí by bylo možné tvrdit, že výdajový šok se nepo-

vedlo v rámci provedené SVAR analýzy správně identifikovat a nelze ho považovat 

za přípustné řešení. Nejsnadnějším vysvětlením pro pozorovaný výsledek je, že řaze-

ní proměnných 𝑦𝑡 = (𝑔𝑡, ℎ𝑑𝑝𝑡, 𝑝𝑡, 𝑡𝑟𝑡, 𝑟𝑡, 𝑒𝑥𝑡) není zvoleno správně a pro úspěšnou 

identifikaci výdajového šoků by bylo nutné zvolit jiné. Citlivostní analýza (Kapitola 

4) však ukazuje, že k podobným výsledkům vedou také ostatní v úvahu připadající 

uspořádání a výdajového šoku, který by byl v souladu s předpoklady z Tabulky 3, 

není možné v rámci rekurzivní identifikace dosáhnout. Na první pohled se proto zdá, 

že v případě výdajového šoku dosáhl zvolený typ identifikace hranice svých možnos-

tí a pro analýzu by bylo nutné zvolit odlišný způsob. Skutečnost nicméně může být 

složitější a vyžaduje subtilnější diskuzi. 

V první řadě je třeba konstatovat, že předpoklad o pozitivních dopadech zvýšení 

vládních výdajů na HDP není ani ekonomické teorii přijímán zcela jednotně, přičemž 

kromě jiného záleží na konkrétním charakteru vládního šoku, způsobu jeho financo-

vání, na velikosti vládního dluhu a dalších ekonomických podmínkách (viz Giavazzi 
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a Pagano, 1990
45

, Kirchner et al., 2010, nebo Cloyne, 2014). Konstrukce výdajového 

šoku uvedeného v Tabulce 3 má blízko ke keynesovské doktríně, která předpokládá 

pozitivní účinky vládní politiky na celkový růst a zaměstnanost. Naopak z pohledu 

neoklasického teorie mohou mít vládní výdaje přes krátkodobě pozitivní účinky na 

HDP z dlouhodobějšího hlediska nulový nebo dokonce negativní efekt (Wilson, 

2012). Uveďme krátce několik důvodů, které mohou pozitivní dopad výdajového 

šoku na HDP tlumit, či dokonce plně převrátit. 

1) V jistém rozsahu může zapůsobit vytěsňovací efekt vládních investic. Pokud 

má vládní stimul podobu navýšení investic, může tato investice vytlačovat 

investice soukromého sektoru. Zvlášť v některých vybraných odvětvích 

(energetika, doprava) mohou tlačit vládní investice některé soukromé firmy 

k úplnému odchodu z odvětví, čímž dochází k tlaku na pokles ekonomické 

aktivity, který může převážit původní impulz. 

2) Vytěsňovací efekt může působit také skrze zdražení financování (viz Hilbers, 

2005). Pokud je fiskální expanze financována prostřednictvím emise dluhopi-

sů a finanční sektor považuje tyto dluhopisy za jistý a dostatečně výnosný typ 

investice, může zvýšená alokace zdrojů do vládních dluhopisů znamenat mé-

ně dostupných zdrojů pro soukromý sektor, což způsobí zdražení jeho finan-

cování a zhoršená dostupnost financování následně vyústí v menší investice a 

snížení ekonomické aktivity. 

3) Otevřenost ekonomiky – v případě velmi otevřené ekonomiky mohou vládní 

výdaje končit v importovaném zboží, což oslabuje účinnost fiskálního multi-

plikátoru. 

4) Výše vládního dluhu – pokud vládní dluh dosáhl nadměrné výše, mohou 

vznikat obavy ohledně dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Za těchto 

okolností mohou ekonomické subjekty dojít k přesvědčení
46

, že výdaje budou 

muset být financovány prostřednictvím současného nebo brzkého zvýšení čis-

tých daní, což má vliv na jejich vnímání permanentního příjmu. Očekávané 

snížení tohoto příjmu (negativní efekt bohatství) potom může vést 

k omezování spotřeby a investic, a tedy k útlumu ekonomické aktivity. Tento 

efekt může ještě zesílit v podmínkách špatné úvěrové dostupnosti, resp. při 

                                                 
45

 Uvedení autoři zpopularizovali v odborné literatuře pojem expanzivní fiskální kontrakce. 
46

 Obecně není zcela nutné, aby vládní dluh by vysoký, pokud subjekty věří, že fiskální výdajový 

impulz bude financován zvýšením daní. 
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existenci úvěrových omezení, kdy snížení příjmu lze obtížně kompenzovat 

zvýšením vlastního zadlužení. 

Pokusme se aplikovat uvedené důvody na charakteristiky české ekonomiky 

v předkrizovém období. Učinit konkrétní kvantifikovatelné závěry je obtížné, nicmé-

ně je možné alespoň provést kvalitativní vyhodnocení předpokladů, za kterých je 

působení výše uvedených faktorů nejsilnější. Vezmeme-li v úvahu, že zadlužení vlá-

dy – zejména v předkrizovém období – bylo nízké, vládní výdaje neměly pouze po-

dobu investic a patrně nešly pouze do importovaného zboží, potom lze stále očekávat 

spíše pozitivní dopady výdajového stimulu, tj. opačnou reakci, než indikuje odhadnu-

tá impulzní odezva.  

I když se nabízí výše uvedené vysvětlení v podobě chybné identifikace, důvody 

přispívající k neintuitivnímu průběhu impulzní odezvy mohou být rovněž ekonomic-

ké či politicko-administrativní. Prvním problémem znesnadňujícím odhad izolované-

ho vládního šoku je existence politického volebního cyklu. Politický cyklus nemusí 

svou délkou nutně korespondovat s cyklem hospodářským, zvlášť pokud se u vlády 

střídají politicky různě orientovaná uskupení, která svými fiskálními rozhodnutími 

nenavazují na své předchůdce. V rámci čtyřletého politického cyklu mohou být reali-

zována některá fiskální opatření na výdajové straně nikoli s prvotním úmyslem řešit 

ekonomickou situaci, ale s úmyslem získat v předvolebním období sympatie veřej-

nosti a zvýšit své šance na znovuzvolení (Rogoff, 1990; Alesina a Roubiny, 1990, 

nebo z českých autorů Štiková, 2007). Výdaje motivované oportunistickými pohnut-

kami mohou být realizovány bez návaznosti na hospodářský cyklus, což snižuje sys-

tematičnost realizovaných kroků ve vztahu k hospodářskému vývoji a rozostřuje sku-

tečný vliv výdajového šoku na vývoj ekonomiky. To platí zejména za situace, kdy 

oportunitní náklady mají spíše signalizační funkci pro voliče, ale svým rozsahem 

nedokáží podstatněji ovlivnit ekonomickou výkonnost. 
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Obrázek 7: Cyklicky očištěný schodek veřejných financí, předkrizové období  

 
Pramen: převzato ze Štiková (2007) 

Pozn.: Schodek v metodice ESA 95 v % HDP upravený o mimořádné operace. 

Štiková (2007) testovala existenci oportunistických výdajů pro českou ekonomiku 

za období 1998 – 2006 pomocí ekonometrických metod a dospěla k závěru, že hypo-

téza oportunitních motivů v chování českých vlád částečně platí.
47

 Existenci politic-

kého cyklu může rovněž ilustrovat průběh cyklicky očištěného schodku veřejných 

financí, který je pro předkrizové období znázorněn na Obrázku 7. Z obrázku vyplývá, 

že nejnižší schodek byl pozorován zhruba uprostřed volebního období a následně 

směrem k volbám opět rostl. Vedle toho Štiková (2007) upozorňuje, že časová řada 

fiskálních výdajů obsahuje velké množství nesystematického šumu, který souvisí 

s nutností realizovat reformní opatření spojená s procesem transformace české eko-

nomiky. 

Jistý, i když v předkrizovém období zřejmě relativně omezený, význam mohlo mít 

na měření dopadů výdajového šoku rovněž čerpání strukturálních fondů EU. Pro-

gramové období strukturálních fondů je sedmileté (2000–2007, 2007–2014, 2014–

2020), přičemž k výraznějšímu dočerpávání v praxi dochází vždy až na konci pro-

gramového období. Data pokrývající dobu těsně před jeho vypršením proto opět mo-

hou být poznamenána z pohledu hospodářského cyklu nesystematickým šumem. 

Stejně jako na straně příjmů je také opět nutné vzít v úvahu problém fiskální antici-

pace, kdy ekonomické subjekty mohly reagovat na vyhlášené kroky fiskální politiky 

dříve, než došlo k jejich faktické realizaci. 

                                                 
47

 Před volbami 2006 například došlo k zavedení pastelkovného, zvýšení porodného i rodičovského 

příspěvku či úpravě sociálních dávek. V našem modelu by však část těchto výdajů neměla mít na 

výsledky vliv, neboť přihlížíme pouze k výdajům vlády na konečnou spotřebu a vládním investicím 

(viz část 1.1.2 věnující se definici dat). 
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Posledním vysvětlením neintuitivní reakce HDP na výdajový šok může být sku-

tečnost rozebíraná v části 1.3. Jak ukázali Rossi a Zubairy (2011), fiskální politika na 

straně výdajů (zejména potom vládní investice), koreluje s ekonomickým výkonem 

spíše v dlouhodobějším horizontu, který přesahuje délku běžného hospodářského 

cyklu. Tuto interakci neumožňuje náš model, který je zaměřen především na analýzu 

kolísání spojeného s hospodářským cyklem, zachytit (viz diskuze v části 1.1.1). Pů-

sobení fiskální politiky na delším horizontu je spojeno s investicemi, které nemusejí 

nést bezprostřední efekty, ale přispívají k růstu ekonomického výkonu 

z dlouhodobého hlediska. Sem patří například investice do vzdělání a rekvalifikací, 

zdravotnictví, případně do infrastruktury apod. 

Je obtížné přesně rozklíčovat, který z výše uvedených důvodů je dominantní. 

Pravděpodobné je, že každý z faktorů – od těch čistě ekonometrických až po ty eko-

nomické – sehrál alespoň částečnou roli a v souhrnu činí empirickou analýzu dopadů 

fiskální politiky velmi nesnadnou. Problémy se následně přelévají také do hodnocení 

dalších impulzních odezev, jejichž rozbor je pro praxi fiskální politiky důležitý. Pří-

kladem je impulzní odezva vládních příjmů na šok do vládních výdajů (Obrázek 6, 

vpravo), která by měla ozřejmit, nakolik vláda harmonizuje svá fiskální opatření na 

straně výdajů a příjmů. Odhadnutý průběh na Obrázku 6 by implikoval, že nárůst 

výdajů je následován výrazným poklesem příjmů, a to zhruba na horizontu jednoho 

roku. Přestože si lze takový typ reakce v běžném životě představit, neboť tato reakce 

v zásadě odpovídá strategii výrazně schodkového hospodaření, při hodnocení uvede-

né odezvy je na místě opatrnost. Podle všeho je průběh reakce pouze důsledkem ne-

intuitivní reakce HDP na zvýšení vládních výdajů. Vezmeme-li v úvahu, že propad 

HDP je podle modelu doprovázen citelným poklesem příjmů
48

, potom lze očekávat, 

že pozorovaný pokles příjmů po šoku do výdajů je pouze odrazem neintuitivního 

počátečního propadu HDP, nikoli empiricky verifikovanou skutečností. 

                                                 
48

 Tato intuitivní reakce příjmů na šok do hospodářského cyklu byla naším modelem empiricky potvr-

zena a je rovněž v souladu s předpokládanými dopady šoku z Tabulky 3 (řádek 3). Vzhledem k menší 

relevanci tohoto šoku pro cíle naší analýzy, není uvedený šok v textu blíže rozebírán, lze se však rych-

le přesvědčit o jeho platnosti (viz Obrázek 1 v Příloze 1). 
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Obrázek 8: Reakce fiskální politiky na šok do HDP, předkrizové období 

    

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné odchylky. Kredibilní intervaly 

jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

Podívejme se dále, nakolik lze pokládat za reálnou odezvu vládních nákladů 

na pozitivní šok do HDP. Tento výsledek lze využít k posouzení, zda vláda v reakci 

na vývoj hospodářského cyklu v překrizovém období realizovala na výdajové straně 

procyklickou nebo proticyklickou fiskální politiku. Reakce vládních výdajů na im-

pulz do HDP je zachycena na Obrázku 8 vlevo. Průběh impulzní odezvy opět nelze 

vyhodnotit zcela jednoznačné, neboť vládní výdaje reagují na zvýšení HDP nejdříve 

poklesem a následně zhruba stejně velkým nárůstem. Pokud se zaměříme na šíři kre-

dibilních intervalů, lze považovat prvotní pokles za nejistý, naopak nárůst na hori-

zontu 8 až 12 čtvrtletí se zdá být velmi pravděpodobný a přesvědčivě vyšší než nula. 

Z tohoto průběhu lze vyvodit závěr, že fiskální politika na výdajové straně působila 

spíše procyklicky, což je v rozporu s požadavky na její stabilizační a vyhlazovací 

funkci. K tomuto závěru dospívá rovněž Štiková (2007) a je souladu s obecným vní-

máním fiskální politiky v ČR (viz také Řežábek, 2013). Zaměříme-li se však na ku-

mulativní efekt (součet efektů implikovaných impulzní odezvou přes jednotlivá ob-

dobí), konečný výsledek působení fiskální politiky se zdá být zanedbatelný. 

Pro úplnost je vhodné doplnit fungování fiskální politiky rovněž o vývoj na straně 

příjmů. Obrázek 8 vpravo ukazuje, že pozitivní šok do HDP, a tedy vyšší ekonomic-

ká aktivita s sebou přináší také zvýšené vládní příjmy. Potenciální procykličnost 

vládních výdajů na horizontu 8 až 12 čtvrtletí tak nejspíše souvisí s vyššími příjmy, 

které se vláda následně snaží vrátit zpět do ekonomiky prostřednictvím vyšší vládní 
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spotřeby a investic. Navýšené příjmy tak nebyly zadrženy a využity až v době krize, 

ale byly do ekonomiky obratem vráceny. 

Shrnutí: fiskální politika v předkrizovém období 

Shrneme-li působení fiskální politiky v předkrizovém období, ať už na straně vý-

dajů nebo příjmů, je možné na základě odhadnutých výsledků přijmout závěr, že 

analýza neprokázala existenci systematického působení fiskální politiky na výkon-

nost české ekonomiky. V praxi je většina získaných impulzních odezev zatížena zvý-

šenou mírou nejistoty, což neumožňuje zaujmout v tomto směru příliš silná stanovis-

ka. Tento výsledek je možné vedle statistických obtíží vysvětlit přítomností někte-

rých ekonomických či administrativních faktorů. Nesystematický charakter účinků 

fiskální politiky nejspíše naznačuje, že vládní příjmy i výdaje v jistém smyslu plnily 

spíše pasivní roli, než že by byly využívány jako aktivní fiskální nástroj. Analýza 

dále dokládá, že fiskální politika na straně výdajů vykazovala v reakci na vývoj 

v ekonomice mírně procyklické rysy, respektive (pokud budeme v hodnocení vzhle-

dem k marginálním pozorovaným kumulativním efektům opatrnější) nepřispívala 

svými stabilizačními účinky ke zmírnění ekonomických výkyvů. 

3.1.4. Interakce mezi měnovou a fiskální politikou 

Po zevrubném posouzení izolovaných účinků měnové a fiskální politiky se nyní 

budeme věnovat vzájemnému působení a ovlivňování se obou politik. V duchu prací 

Wyplosz (1999), Muscatelli et al. (2002) a Gerba a Hauzenberger (2015) definujeme 

obě politiky jako komplementární, pokud obě působí ve stejném směru (např. obě 

mají expanzivní charakter), a jako substituty, pokud akce jedné z autorit je vyvažo-

vána jednáním druhé autority v opačném směru. Všeobecně přijímanou skutečností 

je, že interakce mezi oběma politikami není za všech okolností stejná a může záležet 

na povaze šoku v ekonomice.
49

 V některých případech se mohou obě politiky chovat 

jako komplementy, zatímco za jiných okolností naopak politiky budou vykazovat 

substituční charakter. Podmíněnost reakce obou autorit vzhledem k povaze šoků 

v ekonomice souvisí s rozdílnými nástroji, které mají obě autority k dispozici, ale 

také s potenciálně rozdílnými cíli, kterých chtějí autority v průběhu hospodářského 

cyklu dosáhnout. První srovnání obou politik jsme měli možnost pozorovat již výše. 

                                                 
49

 Viz Gerba a Hauzenberger (2015) a odkazy uvedené v této práci. 
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Podíváme-li se na reakci měnové a fiskální autority na pozitivní šok do HDP (Obrá-

zek 3 vpravo versus Obrázek 8), potom je zřejmé, že měnová autorita působila 

v podmínkách tohoto typu šoku stabilizačně v obavě před nárůstem inflačních tlaků 

a fiskální autorita naopak spíše procyklicky. Možným vysvětlením je, že fiskální 

autorita se snaží příznivou ekonomickou situaci a nárůst příjmů dále využít k plnění 

dalších cílů, jako je pokles nezaměstnanosti nebo rozvoj infrastruktury (srovnej 

s Řežábek, 2010, s. 101). Tento výsledek ukazuje, že v případě pozitivního šoku do 

HDP reagovaly obě politiky jako substituty. 

Obrázek 9: Reakce fiskální autority na měnovou restrikci, předkrizové období 

   

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva výdajů na šok do úrokové sazby, vpravo impulzní odezva vládních 

příjmů na šok do úrokové sazby. Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné od-

chylky. Kredibilní intervaly jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

Zaměřme se dále na analýzu reakcí, které jsou vyvolány přímo kroky jedné 

z institucí. Nejdříve bude popsána odezva fiskální autority na zvýšení měnověpoli-

tické sazby, tedy na měnovou restrikci. Tuto situaci znázorňuje Obrázek 9. Průběh 

impulzních odezev naznačuje, že ani za této situace nevykazují politiky známky spo-

lečného koordinovaného postupu a chovají se jako substituty. Měnová restrikce za 

účelem ochlazení ekonomiky a snížení inflačních tlaků byla doprovázená nárůstem 

výdajů a poklesem příjmů, tedy opatřeními, které indikují uvolnění fiskálních pod-

mínek za účelem stimulace ekonomiky. Na straně příjmů je u hodnocení na místě 

jistá opatrnost, neboť snížení příjmů bylo patrně vyvoláno samotným poklesem HDP 

v důsledku zpřísnění měnových podmínek, nikoli aktivním přístupem vlády spočíva-

jícím v úpravě daňových parametrů. Výsledek, že v případě provedení měnové re-

strikce fungují obě politiky jako substituty a vláda vyrovnává měnovou restrikci fis-
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kální expanzí, souhlasí také se zahraniční zkušeností (Wyplosz, 1999, Muscatelli et 

al., 2004 a Gerba a Hauzenberger, 2015). 

Opačný případ, kdy je posuzována reakce měnové autority na vládní opatření 

v oblasti fiskální politiky, zachycuje Obrázek 10. Prvním poznatkem, který lze ode-

číst z odhadnutých impulzních odezev, je, že reakce centrální banky na zvýšení vlád-

ních příjmů i výdajů byla v předkrizovém období pouze slabá a vzhledem k šíři kre-

dibilních intervalů relativně nevýznamná. To platí, zejména pokud jde o reakci na 

šok do vládních příjmů. Uvedený závěr se shoduje s prací Wyplosz (1999), který 

zkoumal obdobný typ interakce mezi centrální bankou a vládou v zemích EMU. Po-

díváme-li se podrobněji na obě strany státního rozpočtu, potom lze tvrdit, že reakce 

centrální banky je obecně silnější v případě opatření na straně výdajů (Obrázek 10, 

vlevo). Průměrná impulzní odezva naznačuje mírnou měnovou restrikci v reakci na 

výdajový expanzivní šok s cílem brzdit inflační tlaky způsobené zvyšováním agre-

gátní poptávky. Nejsilnější reakci lze pozorovat zhruba dvě až čtyři čtvrtletí po ex-

panzi, přičemž s dozníváním účinků výdajového šoku se postupně měnová politika 

v průměru opět uvolňuje a na horizontu dvou let přestane na původní šok zcela rea-

govat. I když kredibilní intervaly pro všechna čtvrtletí zahrnují také hodnotu nula 

korespondující s nulovou reakci na centrální banky na výdajový šok, je si možné 

povšimnout, že v období nejsilnější průměrné odezvy se téměř celé rozdělení im-

pulzní odezvy nachází v kladném teritoriu. To znamená, že přes zvýšenou nejistotu 

spojenou s odhadem je restriktivní reakce centrální banky zjevně pravděpodobnější 

než stav, že centrální banka v dané situaci nereaguje vůbec. Znovu tak platí, že obě 

politiky mají spíše tendenci fungovat jako substituty, kdy fiskální expanze vyvolává 

(mírné) zpřísnění měnových podmínek. Srovnáme-li tento výsledek se zahraniční 

literaturou, potom náš odhad svým základním směřováním odpovídá, jak teoretické 

reakci implikované novokeynesiánským DSGE modelem (viz Corsetti et al., 2012), 

tak empirickým závěrům ze studie Gerba a Hauzenberger (2015), která přestavuje 

pro tuto práci hlavní inspirační zdroj a výchozí bod pro srovnávání. 
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Obrázek 10: Reakce měnové autority na fiskální politiku, předkrizové období 

   

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva úrokové sazby na šok do vládních výdajů, vpravo impulzní odezva 

úrokové sazby na šok do vládních příjmů. Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směro-

datné odchylky. Kredibilní intervaly jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

Do jisté míry lze substituční charakter měnové a fiskální politiky pozorovat rov-

něž v případě příjmového šoku, kdy fiskální restrikce v podobě zvyšování vládních 

příjmů v průměru vyvolávala uvolnění měnových podmínek. V případě příjmů však 

je velikost průměrné odezvy zcela zanedbatelná a kredibilní intervaly natolik syme-

tricky rozprostřeny kolem nuly, že objektivně lze označit reakci centrální banky na 

příjmový šok za neexistující. Jak naznačují výsledky studie Gerba a Hauzenberger 

(2015) pro ekonomiku USA, reakce měnové autority na příjmový šok byla v průběhu 

let spíše komplementární, nicméně tento závěr nelze zcela zobecnit, neboť v určitých 

obdobích byla shodně s našimi výsledky nulová. Jde zejména o počáteční čtvrtletí 

období nazývaných jako Great moderation (polovina 80. let 20. letí, kdy se měnová 

autorita snažila dosáhnout snížení volatility hospodářského cyklu) a Great recession 

(období recese spojené s poslední finanční krizí). 

Shrnutí: interakce měnové a fiskální politiky v předkrizovém období 

V souhrnu lze vzájemnou interakci mezi měnovou a fiskální politikou považovat 

v předkrizovém období svým charakterem za substituční, a to jak z pohledu reakcí na 

exogenní šoky do hospodářského cyklu, tak z pohledu reakcí na opatření druhé stra-

ny. Analýza prokázala, že hospodářskopolitické autority při dosahování svých vlast-

ních cílů nevyužívaly prvků koordinace a obě politiky spíše tlumily ekonomické do-

pady svého protihráče. Z hlediska síly odezvy dominovala reakce fiskální politiky na 

politiku měnovou, naopak měnová politika reagovala na fiskální politiku v omezené 
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míře, přičemž jistou reakci bylo možné pozorovat jen u opatření na straně vládních 

výdajů. Zatímco měnová politika reagovala ve směru vyhlazování cyklických výky-

vů, systematický charakter fiskálních opatření nebyl v rámci odhadnutého modelu 

příliš patrný. 

3.2. Charakteristika měnové a fiskální politiky v pokrizovém období 

Pro hodnocení měnové a fiskální politiky v pokrizovém období je obdobně jako 

dříve zvolen postup, kdy jsou nejdříve hodnoceny obě politiky samostatně a posléze 

je posouzeno, nakolik každá z autorit přihlíží ke krokům druhé autority. I když popis 

relevantních impulzních odezev pro pokrizové období je založen na konfrontaci 

s předkrizovým stavem, shrnutí nejzásadnějších změn mezi oběma obdobími bude 

provedeno až v následující části. 

3.2.1. Hodnocení měnové politiky 

Pro popis chování našeho modelu v pokrizovém období je vhodné zrekapitulovat 

základní skutečnosti. Česká národní banka obdobně jako ostatní centrální banky 

ve světě reagovala na finanční krizi, resp. na její dopady do reálné ekonomiky, prud-

kým poklesem měnověpolitických sazeb. Přestože dvoutýdenní repo sazba klesla 

v ČR na úroveň technické nuly až koncem roku 2012, již dříve se sazby nacházely na 

velmi nízké úrovni (na konci roku 2009 na úrovni 1 %). Prostor pro realizaci měnové 

politiky prostřednictvím úrokových sazeb byl v pokrizovém období poměrně malý, 

až se během roku 2013 zcela vyčerpal při potřebě dalšího uvolnění měnových pod-

mínek k dosažení inflačního cíle. Za těchto okolností centrální banka již nemohla 

reagovat na ekonomické šoky změnou sazeb a musela k plnění inflačního cíle využít 

dalších nástrojů.
50

 V listopadu 2013 se proto rozhodla přijmout (jednostranný) kur-

zový závazek v případě potřeby intervenovat na devizovém trhu, tak aby udržovala 

kurz vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Podívejme se, jakým způsobem se tyto 

skutečnosti promítly do chování našeho modelu a zda odhadnuté impulzní odezvy 

korespondují s narativní evidencí. 

                                                 
50

 Přijetí kurzového závazku jako dalšího nástroje uvolňování měnové politiky vyvolalo širokou celo-

společenskou debatu. Nutnost přijetí kurzového závazku nebyla přijímána jednoznačně a v rámci 

odborné diskuze byla některými ekonomy zpochybněna, viz např. Klaus (2014) nebo Ševčík (2015). 
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Nejdříve je vhodné ověřit, nakolik se modelem podařilo zachytit omezení na další 

pokles sazeb, tzn. situaci, kdy měnová politika již nedokáže na vývoj v ekonomice 

reagovat změnou měnověpolitické sazby a musí použít jiných nástrojů. Odezvu saz-

by na impulz do inflace a HDP dokumentuje Obrázek 11. Na první pohled je zjevné, 

že model se chová v souladu s daným omezením a úroková sazba na šoky do hospo-

dářského cyklu a inflace nereaguje.
51

 Takové chování modelu by nemělo být překva-

pivé, protože přímo odpovídá požadovanému apriornímu chování, které bylo pro 

odhad modelu pro pokrizové období využito (viz část 2.4.2). Stojí však za poznám-

ku, že řešení problému typu zero-lower bound pomocí vhodné volby apriorních roz-

dělení se ukázalo jako efektivní a umožnilo upravit chování modelu žádoucím smě-

rem. 

Obrázek 11: Reakce měnověpolitické sazby na ekonomické šoky, pokrizové období 

   

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva úrokové sazby na inflační šok, vpravo impulzní odezva úrokové sazby 

na šok do HDP. Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné odchylky. Kredibilní 

intervaly jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

V případě omezeného
52

 působení úrokového kanálu transmisního mechanizmu je 

potřeba detailněji zhodnotit působení kurzového kanálu, resp. efektivnost měnové 

politiky dosahovanou jeho prostřednictvím. Reakci inflace a HDP na neočekávaný 

šok do měnového kurzu demonstrují impulzní odezvy „kurz → inflace” a „kurz → 

HDP” na Obrázku 12. Z průběhu impulzních odezev je možné odečíst, že znehodno-

                                                 
51

 Prostudováním kompletní sady impulzních odezev pro pokrizové období (viz Příloha 1, Obrázek 

2a-d) se je možné přesvědčit, že měnověpolitická sazba nereaguje ani na žádný jiný typ šoku. 
52

 Přestože úrokové sazby neměly – při abstrahování od možnosti zavést negativní sazby – kam kles-

nout, jejich trvale nízká úroveň nadále přispívala k uvolněnosti měnových podmínek. 
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cení
53

 měnového kurzu se projevilo zvýšením dovozních cen a nárůstem inflačních 

tlaků. Současně s tím docházelo k relativnímu cenovému zvýhodnění domácích vý-

vozců, což se přes zvýšení čistých exportů projevilo v nárůstu domácí poptávky. 

Domácí poptávka pak oživovala také v důsledku dalších faktorů, které byly již de-

tailněji popsány v rámci fungování kurzového kanálu v předkrizovém období. 

Z hlediska rychlosti odezvy na prvotní impulz je opět možné konstatovat, že 

k průsaku do spotřebitelských cen dochází velmi rychle, přičemž maximální reakci je 

možné pozorovat tři až čtyři čtvrtletí po kurzovém šoku. I v pokrizovém období se 

proto potvrdil obecně přijímaný konsenzus, že transmise kurzového šoku do inflace 

je rychlejší než v případě změny v nastavení úrokových sazeb a probíhá na kratším 

než měnověpolitickém horizontu. 

Obrázek 12: Reakce inflace a HDP na kurzový šok, pokrizové období 

   

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva inflace na šok do měnového kurzu, vpravo impulzní odezva HDP na 

šok do měnového kurzu. Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné odchylky. 

Kredibilní intervaly jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

Protože impulzní odezvy na Obrázku 12 potvrzují zachovanou funkčnost kurzo-

vého kanálu v pokrizovém období, lze považovat měnovou politiku využívající kur-

zový závazek jako nástroj k dosahování inflačního cíle nadále za účinnou. Odhady 

ukazují, že měnová politika obdobně jako v předkrizovém období působila pro-

ticyklicky a přispívala ke stabilizaci výstupu a inflace. Důležitou otázkou však zůstá-

vá, jak vysoká byla účinnost měnové politiky ve srovnání s předkrizovým obdobím. 

                                                 
53

 Konstrukce impulzních odezev na Obrázku 12 je postavena na šoku znamenajícím zhodnocení 

kurzu. Vzhledem k ekonomické situaci v pokrizovém období však dává větší smysl komentovat šok 

s opačným znaménkem. Vzhledem k symetrické povaze impulzních odezev je tento postup možný, 

jen si je nutné u těchto odezev představit opačné znaménko. 
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Zaměříme-li se výhradně na fungování kurzového kanálu, lze k tomuto účelu použít 

srovnání impulzní odezvy „kurz → inflace” z předkrizového a pokrizového období 

(srovnej Obrázek 2 uprostřed versus Obrázek 12 vlevo). Přímé srovnávání sice není 

věcně zcela správné, protože v předkrizovém období kurz v zásadě nebyl využíván 

jako nástroj měnové politiky, a kurzové šoky proto neměly napříč obdobím stejnou 

povahu, nicméně jako orientační vodítko lze toto srovnání považovat za celkem spo-

lehlivé. Z uvedeného porovnání vyplývá, že v pokrizovém období sice zůstala za-

chována rychlost průsaku kurzového šoku do inflace, nicméně velikost dopadů se 

citelně snížila (zhruba 3 krát). Celkovou účinnost měnové politiky v pokrizovém 

období charakterizovaného nízkoinflačním prostředím je proto nutné považovat za 

výrazně nižší, než tomu bylo před krizí. 

Shrnutí: měnová politika v pokrizovém období 

Na základě výše provedené analýzy je možné působení měnové politiky stručně 

charakterizovat zúžením manévrovacího prostoru z hlediska použitelnosti tradičního 

nástroje, kterým je měnověpolitická sazba. Funkčnost kurzového kanálu byla sice 

zachována, což umožnilo využít nástroje ovlivňující úroveň měnového kurzu, celko-

vě však byla schopnost měnové politiky dosáhnout inflačního cíle ve srovnání 

s předkrizovým obdobím slabší. Přes svůj relativně nižší potenciál však měnová poli-

tika nadále působila ve směru vyhlazování ekonomického cyklu a ke střednědobé 

stabilizaci ekonomických veličin. 

3.2.2. Hodnocení fiskální politiky: dopady příjmového šoku 

Také v případě hodnocení fiskální politiky je užitečné ukotvit debatu v rámci šir-

ších souvislostí. I když český finanční systém zůstal vůči samotné finanční krizi 

odolný, hospodářské následky krize se přes zpomalování zahraniční poptávky do 

české ekonomiky výrazně promítly. Česká ekonomika vykazovala v pokrizových 

letech obdobně jako většina evropských zemí silně negativní růst. Po částečném oži-

vení v letech 2010–2011 přešel (mj. v důsledku dluhové krize eurozóny) do recese ve 

tvaru „W“, která znamenala nejdelší recesi v novodobé české historii. Pokrizový vý-

voj byl do značné míry určován „importovanými“ exogenními faktory, které byly 

natolik silné, že domácí hospodářská politika mohla usilovat v nejlepším případě 

o jejich zmírnění, než aby je byla schopna sama přetlačit. Finanční krize rovněž od-
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halila fiskální zranitelnost řady vyspělých zemí (včetně eurozóny) a problémy 

s obsluhou nadměrných vládních dluhů. V těchto podmínkách sílil na mezinárodní 

scéně tlak na fiskální konsolidaci, byť v debatě zaznívaly i zcela opačné hlasy (viz 

např. Koo, 2011). V domácích podmínkách se tyto tendence promítly do snahy Ne-

časovy vlády (i přes hospodářský útlum) ozdravit veřejné finance prostřednictvím 

významné fiskální restrikce. Vzhledem k nízké politické stabilitě a předčasným vol-

bám v roce 2013 však následně došlo v domácí fiskální politice ke změně kurzu 

a příklonu ke stabilizační úloze fiskální politiky. Uvedené podmínky (silné exogenní 

šoky ze zahraničí, změna preferencí ve fiskální politice) komplikují odhad fiskálních 

účinků či ho v rámci zkoumaného modelu činí problematickým. Přesto podobný od-

had je přínosný, neboť umožňuje posoudit, nakolik je možné v modelu VAR pokri-

zové působení fiskální politiky zachytit. 

Obrázek 13: Příjmový šok, pokrizové období 

   

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva HDP na šok do vládních příjmů, vpravo impulzní odezva inflace na šok 

do vládních příjmů. Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné odchylky. Kredi-

bilní intervaly jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

Vliv příjmového šoku na ekonomickou aktivitu a inflaci zachycují impulzní ode-

zvy na Obrázku 13. Bližší pohled prozrazuje, že průběh odezev je v rozporu 

s předpoklady kladenými na příjmový šok (viz Tabulka 3). Pozorovaný průběh im-

plikuje, že neočekávané zvýšení vládních příjmů, například skrze navýšení daní, 

podpoří růst HDP a povede k inflačním tlakům, resp. naopak, že pokles příjmů utlu-

mí ekonomickou aktivitu. Stojí za povšimnutí, že odezvy popisující dopady příjmo-

vého šoku v předkrizovém období vykazovaly přes značnou šíři kredibilních interva-

lů v zásadě ekonomicky očekávatelný průběh, zatímco pro pokrizové období tomu 
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tak není. Vezmeme-li v úvahu, že výsledek impulzních odezev z předkrizového ob-

dobí byl bezprostředně využit jako apriorní informace pro odhad odezev 

v pokrizovém období, potom pokrizová data musela obsahovat poměrně silnou evi-

denci, která šla opačným směrem a přetlačila původní apriorní (ekonomicky smyslu-

plnou) představu. 

Pokrizová data naznačují silnou pozitivní korelaci mezi šoky do vládních příjmů 

a ekonomickými šoky (HDP, inflace) a tedy procyklické účinky vládních příjmů. 

Obecné ekonomické důvody pro vytracení předpokládaného negativního vztahu byly 

rozebírány již u předkrizových impulzních odezev, výsledky jsou však nejspíše po-

znamenány výše popsanými specifiky pokrizové situace a abstrahováním od vlivu 

zahraničí v modelu (viz část 1.3). Je zřejmé, že vývoj ekonomické aktivity 

v pokrizovém období se odvíjel především od dopadů finanční krize a následně také 

od dluhové krize eurozóny. Jinými slovy: vývoj v pokrizovém období mnohem silně-

ji než v období před krizí závisel na externích podmínkách, které nemůže malá ote-

vřená ekonomika dostatečně ovlivnit. Pokud není vliv do ekonomiky importovaných 

šoků modelem explicitně zachycen, může být část šoků mylně přisuzována vlivu 

proměnných, které v modelu jsou. To následně může způsobit nepředpokládaný prů-

běh impulzních odezev. 

Doplňkovým vysvětlením pro neintuitivní průběh impulzních odezev v reakci na 

příjmový šok je, že fiskální politika měla v pokrizovém období obdobně jako měno-

vá politika zúžený manévrovací prostor, který mohl stěží přetlačit působení globál-

ních či celoevropských trendů. Je možné si představit případ, kdy se vláda snížením 

daní snaží přispět k nastartování ekonomického růstu, avšak negativní zahraniční 

šoky mající výrazně vyšší sílu než původní příjmový šok zcela převáží jeho dopady. 

Vedle výše uvedených vysvětlení nelze vyloučit ani možnost, že výsledky odrážejí 

nízkou systematičnost fiskální politiky na příjmové straně, což neumožňuje získat na 

základě modelu smysluplné výsledky. 

Z hlediska koordinace mezi stranou vládních příjmů a výdajů lze stejně jako 

v předkrizovém období analyzovat, jak na opatření na příjmové straně reagovaly 

v pokrizovém období vládní výdaje. Tuto situaci popisuje Obrázek 14. Z průběhu 

impulzní odezvy lze vyčíst, že zvýšení příjmů bylo krátce po šoku doprovázeno mír-

ným poklesem výdajů, avšak efekt příjmového šoku relativně rychle vyprchal. Reak-
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ce naznačuje, že výdaje reagují na opatření na straně příjmů změnou v opačném smě-

ru, tj. směrem k deficitnímu financování. Takový scénář by například odpovídal situ-

aci, kdy se vláda snaží nastartovat ekonomiku nižšími daněmi, což je následně pod-

pořeno také vyššími výdaji. Obdobně jako u impulzních odezev HDP a inflace je 

možné i v případě výdajů pozorovat zcela opačnou reakci na příjmový šok, než tu, 

která byla pozorována v období před krizí (Obrázek 14 versus Obrázek 5). Změna 

impulzních odezev mezi oběma sledovanými obdobími by za normálních okolností 

odrážela posuny v charakteru fiskální politiky na straně příjmů, nicméně výsledky 

bezesporu ovlivňuje dramatická změna ekonomických podmínek, ve kterých byla 

fiskální politika prováděna. V kontextu výše vedené diskuze se poslední vysvětlení 

jeví jako nejpravděpodobnější scénář. K tomuto tématu se ještě vrátíme v následující 

části, která se detailněji zabývá srovnáním předkrizového a pokrizového období. 

Obrázek 14: Reakce vládních výdajů na zvýšení vládních příjmů, pokrizové období 

     

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné odchylky. Kredibilní intervaly 

jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

3.2.3. Hodnocení fiskální politiky: dopady výdajového šoku 

Na rozdíl od strany příjmů nevykazují relevantní impulzní odezvy v případě výda-

jového šoku téměř žádnou změnu ve srovnání s předkrizovým obdobím a nabízejí 

obdobný příběh (srovnej Obrázek 15 versus Obrázek 6). Odezva ekonomické aktivity 

na neočekávaný výdajový šok nadále odporuje ekonomické intuici, když implikuje 

pokles HDP v reakci na zvýšení výdajů. Rozboru příčin pro existenci tohoto výsled-

ku byl již věnován velký prostor při hodnocení dopadů výdajového šoku 

v předkrizovém období, proto ho zde nebudeme znovu opakovat. 
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Obrázek 15: Výdajový šok, pokrizové období 

   

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva HDP na šok do vládních výdajů, vpravo impulzní odezva vládních 

příjmů na šok do vládních výdajů. Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné 

odchylky. Kredibilní intervaly jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

Zcela analogicky platí rovněž všechny dřívější závěry, které jsme učinili pro im-

pulzní odezvu „výdaje → příjmy“. I když pokles příjmů v reakci na navýšení výdajů 

signalizuje deficitní charakter fiskální politiky, danou odezvu je potřeba hodnotit 

s opatrností, protože může být přímým důsledkem neintuitivní reakce HDP na zvý-

šení výdajů (bližší zdůvodnění je opět možné nalézt v rámci hodnocení výdajového 

šoku v předkrizovém období). 

Přestože v rámci dopadů fiskální politiky pokrizové impulzní odezvy vykazují 

neměnný ráz, jednu podstatnou změnu je možné v povaze fiskální politiky na straně 

výdajů nalézt. Netýká se však dopadů fiskální politiky do ekonomické aktivity, ale 

naopak reakce fiskální politiky na ekonomickou situaci. Impulzní odezvu vládních 

výdajů na šok do hospodářského cyklu zachycuje Obrázek 16. Tvar odezvy impliku-

je, že výdaje mají tendenci s pozitivním šokem do HDP klesat (resp. růst, pokud je 

šok do HDP negativní). Reakce vládních výdajů postupně zesiluje a svého maxima 

dosahuje zhruba šest čtvrtletí po příchodu šoku. V tomto období je možné reakci 

považovat za významnou, i když horní mez kredibilního intervalu se nachází jen 

mírně pod nulou. Tento průběh naznačuje, že v pokrizovém období měla fiskální 

politika na straně výdajů v průměru mírně proticyklický charakter v reakci na šok do 

ekonomického cyklu. V souhrnném vyjádření tedy fiskální politika na rozdíl od 

předkrizového období přispívala – byť jen mírně – ke stabilizaci hospodářství, kon-

krétně prostřednictvím fiskální expanze napomohla k uzavírání záporné mezery vý-

stupu a návratu HDP směrem k potenciálu. 
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Obrázek 16: Reakce vládních výdajů na šok do hospodářského cyklu, pokrizové ob-

dobí 

     

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné odchylky. Kredibilní intervaly 

jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

Shrnutí: fiskální politika v pokrizovém období 

Zrekapitulujeme-li informaci získanou ze všech výše uvedených impulzních ode-

zev, je možné tvrdit, že odhadnuté charakteristiky fiskální politiky v pokrizovém 

období vykázaly řadu výrazných změn, a to zejména na straně vládních příjmů. 

I když nelze zcela vyloučit ani možnost, že pozorované odlišnosti do jisté odrážejí 

skutečné změny v charakteru fiskální politiky, k pravděpodobnějším vysvětlením 

patří výskyt specifických ekonomických podmínek, který významným způsobem 

poznamenal vypovídací schopnost modelu. Na základě našeho modelu, který nedo-

káže plně zachytit vliv exogenních šoků ze zahraničí, proto není možné o působení 

fiskální politiky v pokrizovém období vyslovit jednoznačné závěry. Za prokázanou 

lze s jistou dávkou opatrnosti považovat změnu indikující mírně proticyklické půso-

bení vládních výdajů v reakci na šok do ekonomického cyklu. Silnější závěry však 

bude možné učinit až s delším časovým odstupem, kdy bude k dispozici větší množ-

ství dat. Nová data by kromě zpřesnění stávajícího stavu poznání umožnila rovněž 

rozšířit původní model o sektor zahraničí. 

3.2.4. Interakce mezi měnovou a fiskální politikou 

V této části bude rozebrán rozsah vzájemného ovlivňování se obou politik 

v pokrizovém období. Posouzení míry koordinace je v pokrizových podmínkách slo-

žitější než v případě analýzy předkrizového období, protože centrální banka začala 
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při existujících omezeních na další pokles sazeb používat k naplňování inflačního 

cíle nový nástroj – kurzový závazek. Pohled na impulzní odezvu úrokové sazby na 

nástroje fiskální politiky prozrazuje, že odezvy jsou v souladu s modelovými před-

poklady nulové a indikují nulovou reakci centrální banky. Pro analýzu vzájemných 

interakcí proto není možné tyto odezvy využít. Za této situace se nabízí možnost ana-

lyzovat, jak se změny v nastavení fiskální politiky promítají do kurzu, a naopak, jak 

se šoky do měnového kurzu odrážejí do nastavení nástrojů fiskální politiky. Kurzový 

závazek a měnový kurz však nelze plně ztotožňovat. Je potřebné si uvědomit, že cen-

trální banka svým rozhodnutím stanovuje pouze spodní mez pro kurz CZK/EUR 

a pohyby měnového kurzu nad hladinou závazku odrážejí také jiné než měnověpoli-

tické faktory (část z nich může mít spekulativní povahu). Jinými slovy: impulzní 

odezvy, kde kurz vystupuje buď jako původce šoku, nebo naopak v roli reakce na 

šok, nejsou zcela přesným popisem chování měnové politiky. 

Obrázek 17: Reakce fiskální autority na měnovou restrikci, pokrizové období 

   

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva výdajů na šok do měnového kurzu, vpravo impulzní odezva vládních 

příjmů na šok do měnového kurzu. Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné 

odchylky. Kredibilní intervaly jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

Přes uvedené zkreslení a zjednodušení reality mohou nést impulzní odezvy 

„kurz → příjmy“, „kurz → výdaje“, „příjmy → kurz“ a „výdaje → kurz“ systematic-

kou informaci o míře interakce mezi oběma politikami, a jejich prozkoumání je proto 

užitečné. Pro tento přístup svědčí mimo jiné také skutečnost, že přijetí kurzového 

závazku představovalo na zkoumané časové řadě nejvýznamnější nevysvětlitelný 

(neanticipovaný) šok do měnového kurzu. Podívejme se nejdříve, jak na šoky do 

měnového kurzu reagovala fiskální politika. Příslušné impulzní odezvy jsou prezen-
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továny na Obrázku 17 (stejně jako dříve platí, že odezvy v modelu standardně odpo-

vídají měnové restrikci, ale vzhledem k pokrizové situaci je logičtější v textu komen-

tovat opačnou situaci, tj. měnovou expanzi). Výsledky napovídají, že na rozdíl od 

předkrizového období, fiskální politika svými nástroji nijak významně nereagovala 

na uvolnění měnových podmínek. Průměrná impulzní odezva je velmi slabá a v čase 

mění své znaménko. Přestože na horizontu měnové politiky je znaménko u průměrné 

odezvy obdobné jako v předkrizovém období, široké kredibilní intervaly, které jsou 

téměř symetricky rozprostřené po kladném i záporném teritoriu, podporují závěr 

o nulové reakci fiskální politiky na opatření měnové autority. Přijmeme-li zjednodu-

šující předpoklad, že šoky do kurzu lze interpretovat jako měnověpolitická opatření, 

potom lze v pokrizovém období v souhrnu považovat chování fiskální politiky 

v reakci na kroky druhé strany za poměrně pasivní. 

Obrázek 18: Reakce měnové autority na fiskální politiku, pokrizové období 

   

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva měnového kurzu na šok do vládních výdajů, vpravo impulzní odezva 

měnového kurzu na šok do vládních příjmů. Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné smě-

rodatné odchylky. Kredibilní intervaly jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

Naopak v chování měnové autority na fiskální šoky je možné pozorovat zcela 

opačné tendence. Zatímco výsledky pro předkrizové období bylo možné chápat na-

nejvýš jako zvýšenou pravděpodobnost pro mírnou měnovou restrikci k utlumení 

inflačních tlaků způsobených výdajovým šokem, pokrizové období přináší odlišný 

pohled. Impulzní odezvy charakterizující tuto situaci jsou znázorněny na Obráz-

ku 18. Průběh obou odezev napovídá, že měnová autorita reagovala na fiskální re-

strikci rychlou a relativně výraznou měnovou expanzí. Přesvědčivější je tato reakce 

při šoku do vládních výdajů, nicméně i v případě vládních příjmů tvar odezvy a kre-
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dibilní intervaly indikují vyšší pravděpodobnost pro expanzivní charakter měnové 

politiky v reakci na negativní příjmový šok. Uvedené výsledky vedou k závěru, že 

měnověpolitická opatření v pokrizovém období zaznamenala posun směrem k aktiv-

nějšímu pojetí politiky vůči působení fiskálních nástrojů. Svým charakterem realizo-

vala centrální banka substituční politiku, tzn., ovlivňovala ekonomiku v opačném 

směru, než kterým působil původní fiskální šok. Zřetelně substituční rysy měnové 

politiky v pokrizovém období vykazují ještě vyšší podobnost s výše citovanou teore-

tickou i empirickou literaturou, než tomu bylo v období před krizí (viz opět Corsetti 

et al., 2012 a Gerba a Hauzenberger, 2015). 

Shrnutí: interakce měnové a fiskální politiky v pokrizovém období 

Provedeme-li krátké shrnutí vzájemné interakce mezi měnovou a fiskální politi-

kou, potom je nutné zdůraznit jistou „výměnu rolí“ obou institucí. V předkrizovém 

období vykazovala silnější reakci na kroky druhé strany fiskální politika, po krizi 

naopak politika měnová. Vyšší aktivita centrálních bank v pokrizovém období kore-

sponduje s celosvětově pozorovaným fenoménem. V reakci na finanční krizi převza-

ly (při velkém zadlužení vlád) centrální banky hlavní díl zodpovědnosti za hospodář-

skou situaci a začaly plnit vůdčí roli v hospodářské politice (viz např. Orphanides
54

, 

2013, podrobněji se tímto tématem zabývá také Řežábek, 2015a a Řežábek, 2015b). 

Společným rysem pro obě období je, že v obou případech hospodářské instituce 

s vyšší aktivitou prováděly substituční typ politiky vyvažující kroky druhé autority. 

Ani v jednom období nebyly identifikovány prvky komplementární politiky, které by 

mohly naznačovat vzájemnou koordinaci fiskálních a měnověpolitických opatření, 

tak aby společně působily stejným směrem.  

3.3. Srovnání předkrizového a pokrizového období: největší změny 

Komentář k získaným výsledkům v této části rozšíříme o popis hlavních změn, 

které byly na základě odhadnutého modelu VAR mezi oběma zkoumanými obdobími 

identifikovány. Z části jde o rekapitulaci dílčích závěrů z dřívějších kapitol, ale uve-

dené poznatky jsou prezentovány v širším kontextu a doplněny o další výstupy. 

Nejdříve je dokumentována zásadní změna ekonomických podmínek, ve kterých 

                                                 
54

 Známý je Orphanidesův citát: „To some observers, monetary policy is the only game in town“. 

K uvedenému tématu se ještě vyjádříme v části 3.4 věnované hospodářskopolitickým doporučením. 
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byla měnová a fiskální politika realizována, následně je proveden rozbor klíčových 

změn ve fungování obou politik a jejich vzájemné interakci. 

Obecně lze na základě odhadů impulzních odezev shrnout, že následky finanční 

krize znamenaly změnu v panujících ekonomických podmínkách a přinesly do eko-

nomického prostředí některé nové rysy. Hlavní charakteristikou pokrizového období 

v celosvětovém měřítku je problém nedostatečné agregátní poptávky v důsledku vel-

ké zadluženosti soukromého sektoru i vlád. S tím souvisí vysoce uvolněná měnová 

politika centrálních bank a existence globálního nízkoinflačního prostředí. Uvolněné 

měnové podmínky byly v posledních letech dále doprovázeny poklesem cen energií, 

ropy a dalších komodit, což vedlo ke vzniku pozitivních nabídkových šoků.
55

 Ty na 

jedné straně přispívají k růstu HDP, na druhé straně ale dál tlačí inflaci směrem dolů, 

což může některé centrální banky motivovat k dalšímu uvolňování měnových pod-

mínek. Za situace, kdy nabídkové šoky tvoří značný příspěvek do hospodářského 

růstu, se pozitivní vztah mezi inflací a hospodářskou aktivitou stává empiricky hůře 

čitelný, neboť vychází z předpokladu poptávkových šoků (viz např. Andrle et al., 

2014). 

Podívejme se, jak se výše uvedené skutečnosti promítly do chování modelu od-

hadnutého pro pokrizové období. Šok do hospodářského cyklu v pokrizovém období 

je zachycen na Obrázku 19. Připomeňme, že pro identifikaci tohoto typu šoku není 

přepokládaný ani kladný ani záporný vztah mezi HDP a inflací. Jediným požadav-

kem je, aby s pozitivním šokem do HDP korespondovala kladná reakce vládních 

příjmů (viz Tabulka 3). Tato podmínka pro ekonomicky smysluplnou identifikaci 

šoku do hospodářského cyklu je splněna (Obrázek 19 vpravo). 
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 Na rozdíl od dřívějších prací (např. Anzuini et al., 2013) předpokládajících prorůstový dopad uvol-

něných měnových podmínek na ceny energetických komodit se již dnes objevují také opačné hlasy 

tvrdící, že nabídkové šoky jsou důsledkem politik centrálních bank. Politika levných peněz zvýšila 

investice do výrobních kapacit v komoditním sektoru, jejichž vysoký nadbytek v současné době tlačí 

ceny směrem dolů. 
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Obrázek 19: Šok do hospodářského cyklu, pokrizové období 

   

Pramen: výpočty autora 

Pozn.: Vlevo impulzní odezva inflace na šok do HDP, vpravo impulzní odezva vládních příjmů na šok 

do HDP. Uvažovány jsou jednotkové šoky o velikosti jedné směrodatné odchylky. Kredibilní interva-

ly jsou tvořeny 16% a 84% kvantilem posteriorního rozdělení. 

Impulzní odezva HDP na šok do inflace v pokrizovém období (Obrázek 19 vlevo) 

dokumentuje, že nárůst HDP byl obecně doprovázen citelným poklesem inflace 

v krátkém horizontu a inflace v reakci na zvýšení HDP začala růst až s odstupem 

přibližně jednoho roku po nastání šoku. Tento průběh koresponduje s existencí příz-

nivých nabídkových šoků, kdy je růst HDP doprovázen poklesem cenové hladiny. 

Ekonomické oživení podle průběhu impulzní odezvy v delším horizontu generovalo 

rovněž poptávkové tlaky, ty však měly relativně nižší sílu. Na druhou stranu jejich 

působení trvalo o několik čtvrtletí déle, takže celkový kumulativní efekt byl zhruba 

vyrovnaný. Modelové dopady šokového nárůstu HDP tedy odpovídají aktuálně pozo-

rovaným velmi nízkým inflačním tlakům. Celkově je možné na základě těchto vý-

sledků tvrdit, že model věrně zachytil změnu ekonomických podmínek, ve kterých 

měnová a fiskální politika musela nově operovat, a odhadnuté odezvy odpovídají 

výše uvedené narativní historii.  

Z pohledu měnové politiky zaměřené na cílování inflace pokrizová situace vyvo-

lávala potřebu uvolňování měnových podmínek. Hlavní změnou v pokrizovém ob-

dobí je postupné vyčerpání prostoru pro provádění konvenční měnové politiky pro-

střednictvím nastavování měnověpolitických sazeb a nutnost přikročit k méně obvyk-

lým nástrojům, konkrétně k přijetí kurzového závazku. Tuto situaci demonstrovaly 

Obrázky 11 a 12. V obou sledovaných obdobích působila měnová politika ve směru 

vyhlazování cyklu a stabilizaci nominálních veličin. Celkově je však nutné hodnotit 

efektivnost měnové politiky v pokrizovém období jako nižší, a to nejen z důvodu 
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vyčerpání jejího hlavního nástroje, ale také z důvodu snížení efektivity kurzového 

kanálu transmisního mechanizmu (viz Obrázek 2 versus Obrázek 12). Srovnání im-

pulzních odezev napříč obdobími dále ukazuje, že česká měnová autorita po krizi 

následovala celosvětovou snahu centrálních bank navrátit ekonomiku na trajektorii 

robustního hospodářského růstu (který měl vyvolat dostatečné inflační tlaky a zajistit 

návrat inflace na cíl) a na rozdíl od předkrizového období reagovala aktivněji na na-

stavení fiskálních parametrů. Prostřednictvím svých opatření centrální banka realizo-

vala vůči fiskálním opatřením substituční typ politiky, tj. na fiskální restrikci reago-

vala měnovou expanzí (Obrázek 18). 

Tabulka 4: Přehled modelem implikovaných výsledků a identifikovaných změn 

Předkrizové období  Pokrizové období 

 Posttransformační ekonomika, 

dominance poptávkových šoků 

Ekonomika 
 Ekonomika po krizi, nízkoin-

flační prostředí, přítomnost na-

bídkových šoků 

 Účinná, nejvyšší účinnost dosa-

hovaná na měnověpolitickém 

horizontu 

 Proticyklická, působící ve smě-

ru vyhlazování cyklu 

 

Reakce na fiskální politiku 

 Slabá, charakterem spíše substi-

tuční 

Měnová politika 
 Omezená účinnost, vyčerpání 

prostoru pro pokles sazeb, osla-

bení kurzového kanálu, účin-

nost na kratším než měnověpo-

litickém horizontu 

 Nadále proticyklická za účelem 

stabilizace ekonomiky 

Reakce na fiskální politiku 

 Zesílení reakce ve směru substi-

tučního působení 

 Neprokázané dopady na eko-

nomickou aktivitu či výsledky 

zatíženy vysokou nejistotou, 

nesystematický vliv 

 Vzhledem k cyklu neutrální či 

mírně procyklická 

Reakce na měnovou politiku 

 Spíše proaktivní a charakterem 

substituční 

Fiskální politika 
 Neprokázané dopady na eko-

nomickou aktivitu, výsledky 

ovlivněny specifickými šoky v 

ekonomickém prostředí 

 Vzhledem k cyklu slabě pro-

ticyklická 

Reakce na měnovou politiku 

 Nízká či spíše pasivní 

 

V případě fiskální politiky jsou výsledky méně průkazné a impulzní odezvy 

v obou obdobích přes všechny ekonometrické obtíže nejspíše naznačují nízkou sys-

tematičnost v působení fiskálních opatření. Obecně se v obou obdobích objevují pro-
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blémy se specifikací modelu (část 1.1.1) a s obtížnou identifikací fiskálních šoků 

v rekurzivních systémech (části 1.1.4 a 1.2). Svou roli v pokrizovém období sehrála 

rovněž specifika pokrizových podmínek a abstrahování od externích zahraničních 

šoků. S vědomím výše uvedených problémů je možné za hlavní změnu ve fiskální 

politice mezi oběma obdobími považovat nižší či zcela pasivní reakci fiskální politi-

ky na opatření měnové autority v pokrizovém období. Před samotnou krizí reakce 

vládních výdajů a příjmů na změny v měnové politice vypovídaly o aktivním přístu-

pu fiskální politiky. Druhou změnou, kterou srovnání přineslo, je mírný příklon 

k proticyklickému charakteru fiskální politiky v pokrizovém období, pokud jde 

o reakci na šoky do hospodářského cyklu. V období před krizí výsledky naopak od-

povídaly neutrálním či dokonce lehce procyklickým reakcím. 

Pro vyšší přehlednost jsou klíčové rysy ekonomiky a obou politik prezentovány 

formou tabulky. Rekapitulaci všech hlavních závěrů a indikaci pozorovaných změn 

přináší Tabulka 4. 

3.4. Hospodářské implikace a doporučení ve světle získaných výsledků 

Názory na optimální mix měnové a fiskální politiky prošly v posledních desetile-

tích řadou proměn, a to jak z pohledu pozitivní, tak normativní ekonomie (přehledo-

vou studii přináší např. práce Canzoneri et al., 2011). Vedle empirických studií, které 

se věnují zejména faktickému popisu skutečnosti, se problematikou správné koordi-

nace zabývají rovněž teoreticky laděné práce, analyzující optimální koordinaci buď 

v teoretickém rámci DGSE modelů (Muscatelli et al., 2004, Leith a von Thadden, 

2008, Blake a Kirsanova, 2011, Algozhina, 2012) nebo skrze optiku teorie her (Hu-

ghes Hallett et al., 2014, Libich a Nguyen, 2015). Teoretické práce nejčastěji zkou-

mají, jaké je optimální nastavení obou politik v různých ekonomických podmínkách 

či při splnění různých teoretických předpokladů ohledně chování hospodářskopoli-

tických institucí, respektive ekonomických agentů (míra a typ kooperace mezi insti-

tucemi, typ reakce agentů na změnu v nastavení měnového či fiskálního nástroje). 

Přestože tyto práce nabízejí užitečný vhled na problematiku možných dopadů hospo-

dářské politiky při různých kombinacích měnových a fiskálních nástrojů, je dále od 

výše uvedených teoretických konceptů do značné míry abstrahováno a tato část je 

orientována především prakticky. Cílem není posunout ekonomickou teorii v oblasti 
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optimální koordinace měnových a fiskálních opatření, ale pokusit se nalézt sérii věc-

ných doporučení, které vyplývají z výše provedené analýzy a propojují se 

s praktickými zkušenostmi autora s prováděním hospodářské politiky.  

První skutečností, která stojí za hlubší komentář, je malý či dokonce neintuitivní 

dopad fiskálních opatření na ekonomickou aktivitu. Jak již bylo uvedeno výše, do 

jisté míry jsou výstupy modelu ovlivněny jeho specifikací, přesto je na místě otázka, 

proč model podobné výsledky indikuje a zda tyto výsledky neodrážejí věcné charak-

teristiky české fiskální politiky. Konkrétně je těmito charakteristikami myšlena nízká 

systematičnost fiskální diskrece vzhledem k ekonomickému cyklu. Pokud má fiskál-

ní politika převážně nesystematický charakter, potom ani model VAR nedokáže po-

skytnout logicky očekávatelný výsledek. Otázkou systematičnosti fiskálních opatření 

v letech 2001–2011 se zabývali Ambriško et al. (2012). Hlavní výsledky této studie 

byly rovněž prezentovány ve Zprávě o inflaci I/2012. Autoři s využitím několika 

alternativních přístupů identifikovali realizovaná diskreční opatření ve sledovaném 

období a provedli vyhodnocení, zda tato opatření měla procyklický či proticyklický 

charakter a nakolik byla motivována cílem makroekonomické stabilizace. Výsledky 

této analýzy ukazují, že záměr zmírnit cyklické kolísání ekonomické aktivity nebyl 

primárním cílem provedených fiskálních opatření a fiskální politika byla realizována 

bez ohledu na pozici v ekonomickém cyklu (Obrázek 20). Období žádoucího procy-

klického působení byla velmi krátká, naopak období proticyklického působení mírně 

převažují a trvají déle. V tomto světle je možné chápat námi získané výsledky jako 

podpůrnou evidenci pro nesystematické působení fiskální politiky. 

Obrázek 20: Mezera výstupu a dopad fiskální diskrece do HDP 

   
Pramen: převzato ze Zprávy o inflaci I/2012 

Pozn.: Velikost sloupců udává výši fiskální diskrece na základě alternativních metod a čárový graf 

ukazuje velikost mezery výstupu získané na základě produkční metody (PF) a Kalmanova filtru (KF). 
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Logickým doporučením za této situace by měla být snaha o větší příklon fiskální 

politiky ke své stabilizační funkci, resp. alespoň snaha o minimalizaci opatření, které 

mají zcela opačný charakter. Realizace nesystematických kroků mimo jiné eliminuje 

prostor pro vytváření žádoucích finančních rezerv na období, kdy je nutné přistoupit 

k agresivnějšímu typu politiky, tj. například v obdobích hluboké recese. Tímto dopo-

ručením není míněno, že by fiskální autorita měla prosazovat silně proaktivní typ 

stabilizační politiky za všech okolností. Z výsledků vyplývá, že za běžných podmí-

nek
56

 vykazuje měnová politika při omezování nadměrného cyklického kolísání vel-

kou účinnost a dodatečná korekční fiskální opatření v zásadě nejsou nutná. 

V normálních podmínkách lze proto doporučit v duchu práce Rossi a Zubairy (2011) 

spíše realizaci takových fiskálních opatření, která více než hospodářský cyklus 

ovlivňují dlouhodobější pohyby v HDP a mají dopad na velikost potenciálního pro-

duktu. Prostředkem k naplnění tohoto cíle je posílení investičního charakteru vlád-

ních výdajů na úkor vládní spotřeby. V rámci investic jde potom zejména o realizaci 

strategických investic do infrastruktury, vzdělání a technologických inovací. S těmito 

kroky úzce souvisí také provádění strukturálních reforem, které prostřednictvím do-

padů na nabídkovou stranu ekonomiky rovněž mohou ovlivňovat výši potenciálního 

produktu (viz např. Gomes, 2014). 

Situace v pokrizovém období je z pohledu doporučení (nejen v českých podmín-

kách) opačná.  Při existenci nepříznivého vývoje ve vnějším prostředí, nízké domácí 

poptávce a pozorované snížené účinnosti měnové politiky (viz Tabulka 4) se zvyšuje 

potřeba přikročit k aktivní až agresivní fiskální expanzi (pro tu je však nutné během 

normálních let vytvářet udržitelnou fiskální pozici z hlediska celkové výše vládního 

dluhu). Tento typ reakce má své odůvodnění nejen proto, že účinnost měnové politi-

ky se může za jistých okolností – třeba jako po poslední finanční krizi – výrazně sní-

žit, ale také proto, že prostředí nízkých sazeb a velmi uvolněných měnových podmí-

nek s sebou nese svá rizika. Výzvy k aktivnějšímu pojetí fiskální politiky a názory, 

že měnová politika nemůže vyřešit vše sama, zaznívají v současnosti v rámci celo-

světového kontextu již také ze strany samotných centrálních bankéřů či nadnárodních 

institucí, které dříve doporučovaly přesný opak (viz Draghi, 2015, resp. OECD, 

2016). 

                                                 
56

 Ty v našem případě „aproximujeme“ předkrizovým obdobím. 
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Zaměříme-li se specificky na situaci v české ekonomice, potom lze formulovat sé-

rii souvisejících doporučení. V prvé řadě: pokud jsou možnosti měnové politiky 

oslabeny, je žádoucí aktivní podpora všech dalších hospodářských politik k dosažení 

makroekonomické stabilizace v rámci cyklu. Tento krok vyžaduje aktivnější koordi-

naci měnové a fiskální politiky a jejich komplementární působení v pokrizových ob-

dobích spojených s hlubokou recesí. Připomeňme, že takové působení nebylo 

v období po krizi (ale ani před krizí) modelem detekováno (viz Tabulka 4). Aktivněj-

ší koordinace neznamená omezení nezávislosti ani jedné z autorit, ale klade zvýšené 

nároky na vzájemnou komunikaci a dosažení společného náhledu na povahu probíha-

jících procesů v ekonomice. Dosažení základní shody na povaze problému předurču-

je shodu na přijetí opatření působících ve stejném směru. Základním předpokladem 

zůstává rovněž transparence a komunikace celého procesu vůči ostatním subjektům 

v ekonomice. 

V neposlední řadě nelze v rámci doporučení opomenout výše uvedená rizika spo-

jená s dlouhodobě uvolněnou měnovou politikou. Zejména pokud měnová politika 

není (nebo nemůže být) dostatečně podpořena dalšími hospodářskými opatřeními, 

včetně politiky fiskální, je nutné pečlivě zvažovat, zda krátkodobé stabilizační příno-

sy uvolněných měnových podmínek nejsou převáženy riziky ohrožujícími dlouhodo-

bější stabilitu (White, 2012). Uvolněné měnové podmínky mohou pokřivovat ceny 

na kapitálových trzích a přispívat k nadměrnému přijímání rizik, úvěrovému boomu 

a vzniku bublin na trzích aktiv. Mezi nejvýznamnější patří zejména bubliny na ne-

movitostním trhu. Pokud jsou tato rizika přehlížena, mohou vyústit v narušení funkč-

nosti finančního systému a ohrožení finanční stability (viz např. Frait a Komárková, 

2012). Za tohoto stavu je žádoucí situaci pečlivě monitorovat a pravidelně vyhodno-

covat dopady uvolněné měnové politiky na finanční stabilitu. V případě identifikace 

zvýšených rizik je nutné přijmout příslušná makroobezřetnostní opatření. Mezi po-

tenciální kandidáty patří vyšší kapitálové požadavky pro bankovní sektor (dodatečné 

kapitálové rezervy), změny rizikových vah s dopadem na hodnoty rizikově vážených 

aktiv bank nebo stanování závazných požadavků na poměry velikosti úvěru 

k hodnotě zástavy (LTV, loan-to-value) nebo k výši disponibilního příjmu (DTI, 

debt-to-income) – prodrobněji viz Zpráva o finanční stabilitě, 2014/2015. Je však 

nutné podotknout, že makroobezřetnostní politika a zejména efektivita jejích nástrojů 

zatím představují relativně neprobádanou oblast, s jejímž aktivním používáním chy-
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bějí praktické zkušenosti. Zatím není proto zcela jasné, jak postupovat, pokud by se 

měnová a makroobezřetnostní politika
57

 dostaly do vzájemného konfliktu (viz 

Tomšík a Frait, 2015). Není ani zcela vyloučeno, že v praxi budou mít aktuálně do-

stupná opatření makroobezřetnostní politiky malou účinnost a vzniku systémových 

rizik nedokáží zabránit. Lze proto doporučit, aby prostředí uvolněných sazeb nebylo 

udržováno příliš dlouho, případně může být vhodné zohlednit makroobezřetnostní 

hlediska již při samotném nastavování měnové politiky (viz Biggs a Mayer, 2013). 

V případě nadměrných rizik pro finanční stabilitu a ohrožení cíle cenové stability 

v dlouhodobějším výhledu může být například ospravedlnitelné zvýšení úrokových 

sazeb i za situace, kdy se ekonomika nachází na potenciálu či dokonce pod ním 

a negeneruje zvýšené inflační tlaky na měnověpolitickém horizontu. V každém pří-

padě požadavek na dosahování inflačního cíle na horizontu měnové politiky by ne-

měl být činěn na úkor jeho dramatického ohrožení v delším období (viz také např. 

Borio, 2012). Toto doporučení však vyžaduje aktivnější debatu obdobných otázek 

v rámci současného měnověpolitického diskurzu a částečný posun v přemýšlení 

o měnové politice v režimu inflačního cílování.  

                                                 
57

 V případě České republiky jsou obě politiky prováděny Českou národní bankou, obecně ale nemusí 

jít vždy o spojení gescí do jedné instituce. 



 
104 

4. Citlivostní analýza 

Během výstavby ekonometrického modelu je nutné provádět celou řadu modelo-

vacích rozhodnutí, která mohou mít značné dopady na finální výsledky. Některá roz-

hodnutí lze podepřít vhodnými statistickými kritérii (např. volba počtu zpoždění 

v modelu), jindy je však volba poměrně arbitrární nebo zcela závisí na příklonu 

k některé z ekonomických teorií (např. identifikace ekonomických šoků, volba pořa-

dí proměnných v rekurzivně identifikovaných systémech). Tato kapitola se proto 

zabývá otázkou, do jaké míry jsou výstupy modelu ovlivněny provedenými rozhod-

nutími, respektive nakolik je možné považovat výsledky za robustní vzhledem 

k nepatrným, ale i významnějším, změnám ve specifikaci modelu. Cílem této části je 

demonstrovat dvě základní skutečnosti. Za prvé, že výsledky jsou citlivé vůči strate-

gickým rozhodnutím, a naopak za druhé, že výsledky jsou robustní vůči arbitrární 

volbě parametrů, které nemají z pohledu modelování zásadní charakter. 

Identifikovaná citlivost vzhledem k základní volbě strategie odhadu potvrzuje 

efektivitu námi zvoleného přístupu a nutnost tuto situaci prakticky řešit. Bez použití 

navrhovaných kroků by nebylo možné získat smysluplné výsledky (bude ukázáno 

níže). Na druhé straně marginální vliv méně významných rozhodnutí na výsledky 

dokazuje, že obdobné závěry platí i při přijetí odlišných modelových předpokladů a 

nejsou významně závislé na zvolených (arbitrárních) nastaveních. Provedená citli-

vostní analýza se zabývá několika různými dimenzemi modelovacího procesu. 

V prvé řadě je analyzováno, zda volba bayesovských technik má při odhadu modelu 

své opodstatnění, nebo zda by bylo možné získat odpovědi na výzkumné otázky také 

prostřednictvím klasického odhadu (tj. metodou nejmenších čtverců nebo metodou 

maximální věrohodnosti). Následně je zkoumáno, nakolik ovlivňuje zvolená forma 

apriorních rozdělení parametrů finální tvar impulzních odezev. Vedle těchto voleb se 

v rámci citlivostní analýzy zabýváme také dalšími faktory, jako je závislost výsledků 

na řazení proměnných nebo volbě počtu zpoždění zahrnutých v modelu. 

Je nutné zdůraznit, že z prostorových důvodů je vliv alternativní specifikace mo-

delu či alternativních metod odhadu posuzován prostřednictvím dopadů izolované 

změny v jediném aspektu oproti základní verzi modelu. Teoreticky si lze představit 

také analýzu, kdy je u výsledků zkoumán vliv současných změn ve více dimenzích, 
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například když je změna v počtu zpoždění zkombinována se změnou v řazení pro-

měnných a je posuzován společný vliv obou změn. Vzhledem k velkému počtu 

zkoumaných aspektů (dimenzí) a velkému počtu možností napříč každou z dimenzí 

však výsledný počet různých analyzovatelných nastavení přesahuje únosnou mez 

a v konečném důsledku by se taková analýza stala nepřehlednou. Přes svá omezení je 

podle našeho názoru parciální analýza vycházející ze změny v jediné dimenzi posta-

čujícím vodítkem pro zdokumentování dopadů jednotlivých kroků. I tak je množství 

provedených alternativních odhadů relativně velké a jejich souhrnná prezentace by 

vyžadovala velký prostor. Z těchto důvodů jsou hlavní výsledky prezentovány for-

mou přílohy (viz Příloha 2) a drobnější úpravy jsou komentovány bez doprovodných 

grafických výstupů pouze slovně. 

Zaměřme se nejdříve na průběh impulzních odezev získaných pro předkrizové 

a pokrizové období pomocí metody nejmenších čtverců („klasický“ odhad – viz Pří-

loha 2, Obrázek 1a-d a 2a-d). Srovnáme-li výsledky klasického odhadu pro předkri-

zové období s bayesovským odhadem, jsou impulzní odezvy získané na základě 

obou metod v hrubých rysech obdobné, stejně jako klíčové závěry (především na 

horizontu nepřesahujícím dva roky). To je dáno tím, že v předkrizovém období je 

dostupný relativně velký počet pozorování a apriorní představy nejsou příliš silné. Za 

těchto okolností si oba odhady budou podobné. V případě klasického odhadu dokon-

ce některé impulzní odezvy vykazují menší míru nejistoty a nabízejí ekonomicky 

očekávatelnější odpověď. Příkladem může být impulzní odezva měnověpolitické 

sazby na impulz do časové řady inflace. U bayesovského odhadu je nejistota měřená 

šíří kredibilních intervalů o něco vyšší
58

 a maximální odezvu lze pozorovat ve srov-

nání s klasickým odhadem o něco později. Nejsilnější odezva na inflační šok nastává 

čtyři čtvrtletí po jeho nastání u bayesovského, respektive dvě čtvrtletí u klasického 

odhadu (viz Příloha 2, Obrázek 1a-d).  

Z hlediska ekonomické interpretace je u mnoha impulzních odezev získaných 

pomocí klasického odhadu poněkud problematický jejich „sinusoidní“ průběh, kdy 

příslušné veličiny reagují na šok v prvních čtvrtletích nejdříve poklesem (nárůstem) 

a v dalších čtvrtletích naopak nárůstem (poklesem). Následky šoku často nevymizí 

ani po mnoha letech a prvotní impulz způsobuje pohyby v proměnných dlouhodobě, 

                                                 
58

 Je však třeba mít stále na paměti existující věcné rozdíly mezi intervaly spolehlivosti a kredibilními 

intervaly. Jejich přímé srovnávání není zcela legitimní (viz část 2.1). 
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což není příliš realistické. Problémem impulzní odezvy s průběhem ve tvaru sínu-

sovky je rovněž hodnocení agregátních dopadů šoku (součet dopadů za jednotlivá 

čtvrtletí). Klasický odhad v důsledku střídání kladných a záporných účinků šoku im-

plikuje nulový agregátní efekt, což opět není v mnoha případech intuitivní. Jako pří-

klad lze uvést impulzní odezvu „kurz → HDP“. Jednorázový šok v podobě zhodno-

cení kurzu nejdříve podle klasického odhadu vyvolá významný pokles ekonomické 

aktivity, následně po zhruba deseti čtvrtletích naopak vyvolá významný nárůst aktivi-

ty, aby následně opět vedl k významnému poklesu. V konečném důsledku je celkový 

dopad téměř nulový či jen mírně negativní. Posledním rozdílem mezi oběma meto-

dami je hladší průběh odezev získaných bayesovskými technikami a absence „zubů“, 

které mohou mít obtížnou interpretaci. Termínem „zuby“ jsou myšleny případy, kdy 

je vysoký účinek v jednom čtvrtletí vystřídán poklesem účinku k nule v dalším čtvrt-

letí, přičemž v následujícím čtvrtletí účinek opět zesílí. 

Hlavní rozdíly mezi klasickým a bayesovským odhadem jsou patrné při odhadu 

modelu pro pokrizové období, tzn. při krátkých časových řadách (Příloha 2, Obrá-

zek 2a-d). Zde již klasický odhad zcela selhává a nepřináší užitečné výsledky. Inter-

valy spolehlivosti jsou téměř u všech impulzních odezev velmi široké a neumožňují 

přijímat jakékoli závěry. Odezvy se navíc vyznačují výrazným zubovitým tvarem, 

který postrádá ekonomickou interpretaci (viz například impulzní odezva „inflace → 

HDP“, ale i mnohé další). Tyto vlastnosti potvrzují nutnost řešit odhad modelu jiný-

mi způsoby. 

Druhým aspektem, který je v rámci citlivostní analýzy rozebírán, je citlivost vý-

sledků vzhledem k volbě apriorních rozdělení parametrů. Pro jednoduchost budeme 

dále uvažovat pouze srovnání našeho přístupu s často (a možná nejčastěji) používa-

ným způsobem formulace apriorních rozdělení pro model VAR, kterým je tzv. Min-

nesota prior (viz část 2.4.1). Výsledky pro předkrizové období opět vykazují vyso-

kou míru shody s naším finálním modelem (Příloha 2, Obrázek 3a-d). Podobnost 

dvou bayesovských odhadů je ještě o stupeň vyšší, než tomu bylo při srovnání s kla-

sickým odhadem. Z tohoto pohledu je možné říci, že Minnesota prior leží někde mezi 

klasickým odhadem a odhadem získaným na základě našeho přístupu. Při použití 

Minnesota prior vykazují impulzní odezvy již obdobně hladký průběh jako při námi 

zvolené formulaci apriorních rozdělení, došlo rovněž k mírnému omezení jejich sinu-

soidního tvaru. Obecně lze říci, že obě sady apriorních rozdělení parametrů vedou 
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pro předkrizové období ke kvalitativně srovnatelným závěrům a výsledky nejsou 

dramaticky závislé na přesné volbě apriorních rozdělení. Podobnost výsledků bylo 

možné do jisté míry očekávat, neboť náš přístup z filozofie Minnesota prior vychází 

a odlišnosti se týkají pouze několika parametrů (viz opět část 2.4.1). Náš přístup 

umožňuje lépe se vypořádat s problematickým sinusoidním tvarem, na druhé straně 

volba Minnesota prior vede u některých impulzních odezev k přesvědčivějším závě-

rům. Nejlépe je to vidět na reakci měnověpolitické autority na šok do inflace a vlád-

ních výdajů. Při použití našeho přístupu jsou získány impulzní odezvy s poměrně 

širokými kredibilními intervaly implikujícími zvýšenou nejistotu. Výsledky získané 

na základě Minnesota prior naznačují poměrně zřetelnou reakci centrální banky na 

oba typy šoků ve formě změny měnověpolitické sazby. Na inflační i výdajový šok 

reaguje centrální banka velmi rychle zvýšením sazby, tj. působí stabilizačním smě-

rem. 

Potřeba použití informativních apriorních rozdělení se opět významně ukázala až 

při odhadu modelu pro pokrizové období. Minnesota prior má ve srovnání s naším 

postupem poměrně neinformativní charakter a neumožňuje odhadnout prakticky vy-

užitelné impulzní odezvy (viz Příloha 2, Obrázek 4a-d). Provedený odhad ukazuje, 

že kredibilní intervaly jsou v tomto případě na delších horizontech prohibitivně širo-

ké a průběh průměrné impulzní odezvu není možné vzhledem k jejich šíři (ovlivňují-

cí měřítko grafů odezev) určit. V souvislosti s formulací apriorních rozdělení pro 

pokrizové období je ještě vhodné ověřit, zda jsou výsledky získané na základě navr-

ženého postupu robustní vůči arbitrární volbě nafouknutí rozptylu o 150 % oproti 

posteriornímu rozdělení z předkrizového období (viz část 2.4.2). Pro otestování citli-

vosti výsledků vzhledem k této konstantě bylo alternativně voleno nafouknutí 

v rozmezí 120 % – 200 %. Takto získané odhady impulzních odezev byly shodné s 

odezvami odpovídajícími výchozímu nastavení, tzn., že výsledky vykazovaly vůči 

volbě této konstanty značnou robustnost. 

Dále se budeme zabývat otázkou, jaký dopad má na výsledky volba počtu zpož-

dění zahrnutých do modelu. Rozhodnutí o počtu zpoždění může být jako jedna 

z mála věci opřeno o výsledky statistických kritérií. V části 2.3 bylo demonstrováno, 

že model se dvěma zpožděními se z pohledu statistických kritérií (posteriorní prav-

děpodobnosti modelů s různým počtem zpoždění) i ekonomických hledisek jeví jako 

optimální volba. Přesto je takové rozhodnutí v praxi zatíženo nejistotami a může být 
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užitečné sledovat, nakolik tato volba ovlivňuje průběh impulzních odezev. V rámci 

citlivostní analýzy proto byly odhadnuty také modely se třemi a čtyřmi zpožděními 

a byla zjišťována míra vzájemné odlišnosti mezi získanými výsledky. I když 

v základních rysech jsou výsledky opět podobné, z pohledu šíře kredibilních interva-

lů je možné pozorovat u mnoha impulzních odezev odlišnosti, které mohou mít vliv 

na interpretaci a vyznění výsledků. Vedle toho modely s vyšším počtem zpoždění 

mají obdobně jako při použití klasického odhadu tendenci vytvářet sinusoidní tvar 

impulzních odezev. V souhrnu je možné říci, že jisté rozdíly pro modely s různým 

počtem zpoždění existují, a proto je dobré mít při výstavbě modelu k dispozici věcná 

i formální kritéria. Většina závěrů však není volbou počtu zpoždění závažným způ-

sobem dotčena a základní sdělení modelu zůstává nadále v platnosti. 

Posledním aspektem provedené citlivostní analýzy je zkoumání důsledků různých 

způsobů (rekurzivní) identifikace ekonomických šoků. Připomeňme, že v této studii 

vycházíme z řazení proměnných 𝑦𝑡 = (𝑔𝑡, ℎ𝑑𝑝𝑡, 𝑝𝑡, 𝑡𝑟𝑡, 𝑟𝑡, 𝑒𝑥𝑡). Toto pořadí je 

v literatuře vycházející z rekurzivní identifikace šoků nejčastěji používané, ovšem 

není jediné možné. Hlavními modifikacemi je pořadí fiskálních proměnných. 

V zásadě je možné uvažovat také pořadí proměnných 𝑦𝑡 = (𝑔𝑡, 𝑡𝑟𝑡 , ℎ𝑑𝑝𝑡, 𝑝𝑡, 𝑟𝑡, 𝑒𝑥𝑡), 

Baxa (2010)
59

 ve své studii potom uvažuje také řazení 𝑦𝑡 = (ℎ𝑑𝑝𝑡, 𝑝𝑡, 𝑔𝑡, 𝑡𝑟𝑡, 𝑟𝑡). 

Hypoteticky lze samozřejmě uvažovat zcela libovolné pořadí proměnných, ale výčet 

všech „rozumných“ alternativ se zdá být výše uvedenými řazeními pokryt a ani 

v literatuře se jiné varianty neobjevují. Při citlivostní analýze se proto omezujeme 

pouze na dvě výše uvedené alternativy. Vzájemné srovnání všech výstupů ukazuje, 

že všechna testovaná řazení proměnných vedou u posuzovaných impulzních odezev 

k téměř identickým výsledkům a nevykazují vůči změně řazení žádnou citlivost. Zá-

měna pořadí vede napříč výstupy pouze ke zcela nepatrným rozdílům v šíři kredibil-

ních intervalů. Jak již bylo upozorňováno na jiných místech v textu, robustnost vůči 

různé identifikaci šoků je ovšem nutné brát pouze v kontextu rekurzivního způsobu 

identifikace. Je pravděpodobné, že jiné způsoby identifikace (viz část 1.1.4) mohou 

vést k částečně odlišným závěrům. Detailní analýza různých způsobů identifikace 

šoků a míra jejich vlivu na získané výsledky je námětem pro další výzkum v této 

oblasti.  
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 Práce Baxa (2010) nezahrnuje do modelu VAR směnný kurz. 
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Závěr 

Správné nastavení hospodářských politik patří k základním předpokladům hlad-

kého a předvídatelného fungování ekonomiky. Mezi dva základní pilíře hospodář-

ského mixu patří měnová a fiskální politika. Přestože obě politiky jsou prováděny 

dvěma různými, vzájemně nezávislými institucemi, hospodářská opatření obou insti-

tucí zcela nezávislá být nemohou. Rozhodnutí jedné strany ovlivňuje účinnost prove-

dených opatření strany druhé. Při dosahování cílů každé z autorit může docházet ke 

vzájemným kolizím či neoptimálním kombinacím, proto je žádoucí opatření obou 

politik do jisté míry koordinovat a při rozhodování brát v úvahu dopady již přijatých 

opatření. Získání přesnější představy o míře vlivu jedné autority na rozhodování au-

tority druhé není možné bez detailního studia interakcí obou politik. 

V evropském kontextu význam studia vzájemného provázání měnové a fiskální 

politiky vzrostl se vznikem Evropské hospodářské a měnové unie (EMU) a přijetí 

Paktu stability a růstu. Dalším impulzem pro zevrubnou analýzu této oblasti se stala 

pokrizová ekonomická situace, kterou lze z mnoha pohledů označit pro obě politiky 

za specifickou. V prvé řadě je pro pokrizový vývoj ve vyspělých zemích typickým 

rysem existence nízkoinflačního prostředí doprovázeného zvýšenou aktivitou cen-

trálních bank a příklonem k využívání nestandardních nástrojů měnové politiky 

(kvantitativní uvolňování, resp. v případě české ekonomiky zavedení kurzového zá-

vazku v roce 2013). Za druhé, pokrizová situace odhalila slabou fiskální pozici mno-

ha vyspělých zemí a vyústila do problémů s nadměrnými vládními dluhy. Tyto pod-

mínky omezovaly prostor pro agresivní fiskální expanzi v reakci na pozorovaný hos-

podářský propad. Vlády se mimo to často musely prostřednictvím přímých zásahů 

podílet na řešení jiných akutních problémů, zejména na ozdravení finančního, resp. 

bankovního sektoru (tento proces byl spojen s řešením nadměrné finanční páky fi-

nančního sektoru, tzv. proces deleveragingu). 

Tato práce se pokusila zdokumentovat hlavní rysy měnové a fiskální politiky 

v podmínkách české ekonomiky. Při analýze dopadů hospodářských opatření jsme se 

zabývali jak izolovaným studiem účinků obou politik, tak hodnocením míry jejich 

vzájemné interakce. Zvláštní pozornost byla věnována zmapování rozdílů 

v charakteristice obou hospodářských politik v období před vypuknutím finanční 
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krize a po ní. Modelový rámec vycházel z modelu vektorové autoregrese (VAR) od-

hadnutého pomocí bayesovských technik. Analýza impulz–reakce byla založena 

na rekurzivní identifikaci šoků při respektování znaménkových restrikcí, které na 

příslušné šoky klade ekonomická teorie. Problematika výstavby modelu byla oboha-

cena o několik inovativních prvků, které (pokud je autorovi známo) nebyly 

v literatuře dříve použity. Tyto prvky se dotýkaly jak samotné specifikace proměn-

ných vstupujících do modelu, tak způsobu formulace apriorních rozdělení parametrů. 

V práci bylo demonstrováno, že provedené inovace mají při výstavbě měnově-

fiskálního VAR modelu svůj praktický přínos. Ten spočívá zejména v příznivém 

dopadu na interpretovatelnost výsledků a možnosti získat relativně informativní vý-

sledky i při dostupnosti krátkých časových řad. Na tomto místě je opět nutné zdůraz-

nit, že bez použití bayesovských technik by získání prakticky použitelných výsledků 

bylo obtížné. Protože výhody bayesovské statistiky nebyly částí odborné veřejností 

stále plně doceněny, byl této problematice v práci věnován velký prostor s ambicí 

uvedené výhody objasnit a následně demonstrovat na odhadovaném modelu. 

Shrneme-li nejvýznamnější výsledky, pak lze říci, že studie pomohla identifikovat 

změny v několika rysech měnové i fiskální politiky a současně také v charakteru je-

jich vzájemné interakce. V předkrizovém období měnová politika působila pro-

ticyklicky ve směru stabilizace ekonomického kolísání, a to jak v reakci na šoky do 

hospodářského cyklu (resp. HDP), tak částečně v reakci na kroky fiskální autority. 

Transmisní mechanizmus měnové politiky se vyznačoval vysokou účinností, a to jak 

přes úrokový, tak kurzový kanál. Z hlediska časování docházelo k nejsilnější 

transmisi na horizontu měnové politiky, tj. zhruba 6 čtvrtletí po změně měnověpoli-

tické sazby. V pokrizovém období si měnová politika nadále zachovala svůj pro-

ticyklický charakter a působila stabilizačně. Účinnost měnověpolitických opatření se 

však ve srovnání s obdobím před krizí snížila, když se sazby dostaly na hranici tech-

nické nuly a rovněž se oslabila funkčnost kurzového kanálu transmisního mechani-

zmu. Při vyčerpání prostoru pro pokles úrokových sazeb a využívání kurzového zá-

vazku jako dalšího nástroje měnové politiky došlo k mírnému zkrácení doby trvání 

transmise. Nejsilnější efekty měnové politiky je možné v pokrizovém období pozo-

rovat mírně před měnověpolitickým horizontem. 

U fiskální politiky výsledky pro předkrizové období naznačují slabě procyklický 

charakter fiskálních opatření v reakci na šoky do hospodářského cyklu i opatření 
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měnové politiky. Po finanční krizi a hospodářském propadu naopak výsledky indiku-

jí příklon k celkově mírně proticyklickému chování fiskální autority vůči šokům 

do HDP. Zde je však potřeba upozornit, že tento výsledek představuje průměrnou 

(souhrnnou) charakteristiku celého pokrizového období, které zahrnuje dva nesouro-

dé časové úseky s rozdílným přístupem k fiskální politice, tj. jak snahu o fiskální 

konsolidaci Nečasovy vlády, tak následnou změnu a příklon k uvolněnější fiskální 

politice. Průměrná odezva za celé pokrizové období potom nemusí být věrným popi-

sem fiskální politiky ani pro jeden z těchto úseků. Ve srovnání s předkrizovým ob-

dobím bylo dále zjištěno oslabení reakce fiskální politiky vůči krokům měnové auto-

rity směrem k pasivnímu chování. Výsledky zaměřené na hodnocení efektivnosti 

fiskálních opatření za účelem stimulace hospodářského růstu zůstávají rozporuplné a 

nepřinášejí intuitivní závěry, což platí pro obě sledovaná období. 

Posouzení vzájemné interakce mezi oběma politikami přineslo několik klíčových 

zjištění. Ani v jednom období nebylo detekováno komplementární působení obou 

politik, které by implikovalo podporu a zesilování efektů opatření přijatých jednou 

z hospodářskopolitických institucí. Takové působení by přitom zejména při řešení 

hlubokých recesí bylo žádoucí. V rámci obou období byly identifikovány projevy 

substitučního typu politiky, kdy jedna strana vyhlazuje dopady opatření druhé insti-

tuce. Charakter substituční politiky se napříč sledovanými obdobími změnil: zatímco 

před krizí centrální banka na fiskální opatření prakticky nereagovala nebo reagovala 

jen velmi slabě, v pokrizovém období bylo možné pozorovat příklon k aktivnější 

reakci. Pro chování fiskální autority model naznačuje existenci obráceného scénáře, 

když významnou reakci na změny v nastavení měnověpolitických nástrojů indikují 

naopak pouze výsledky pro předkrizové období. 

Přestože výsledky této studie přinášejí komplexní zmapování měnové a fiskální 

politiky v předkrizovém a pokrizovém období, nelze tuto problematiku zdaleka po-

važovat za uzavřenou kapitolu. Jedním z důvodů je, že ani ten nejdokonalejší model 

nedokáže věrně postihnout všechny aspekty zkoumané problematiky a výstavba mo-

delu vždy vyžaduje přijetí zjednodušujících předpokladů ovlivňujících jeho vypoví-

dací schopnosti. Interakce obou politik a analýza jejich účinků proto nadále předsta-

vuje (nejen v českých podmínkách) živnou půdu pro další teoreticky i empiricky 

laděný výzkum. Zvláště pak se otevírá prostor pro potvrzení získaných výsledků pro-

střednictvím odlišných modelů a jiné metodologie. Pokračovat je možné rovněž ve 
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zdokonalování modelu prezentovaném v této studii. Tato práce se kromě výhod mo-

delu VAR pro modelování měnově-fiskálních interakcí detailně zabývá také jeho 

slabými místy. Některá z nich je možné v rámci dalšího výzkumu eliminovat, pří-

padně je možné ověřit, nakolik přijatá zjednodušení zkreslují získané výsledky. Mezi 

klíčové výzvy pro další výzkum patří modelování fenoménu fiskální anticipace 

a explicitní zahrnutí sektoru zahraničí do modelu. Další možností pro rozšíření stáva-

jícího modelu je simultánní modelování dlouhodobých a střednědobých pohybů 

v ekonomických veličinách (střednědobé kolísání svou délkou odpovídá délce hos-

podářského cyklu). Uváděná rozšíření v českých podmínkách do jisté míry narážejí 

na problém krátkých časových řad, ale s jejich prodlužováním bude závažnost těchto 

problémů postupně odeznívat. Získávání nových empirických poznatků a vylepšení 

teoretických koncepcí ohledně fungování ekonomiky v prostředí dlouhodobě nízkých 

sazeb zase umožní formulaci informativnějších apriorních rozdělení parametrů. Ve-

dle změny v samotném (redukovaném tvaru) modelu stojí v budoucnu za hlubší pro-

zkoumání také vliv odlišných způsobů identifikace ekonomických šoků v rámci mo-

delu SVAR. Námi zkoumaný typ rekurzivní identifikace může být v budoucnu dopl-

něn o další postupy, včetně avizované identifikace na základě znaménkových restrik-

cí. 

Přes některé nedostatky použitého modelu výsledky v zásadě podporují obecné 

vnímání základních charakteristik obou politik v českém prostředí. V návaznosti 

na závěry provedené analýzy bylo v práci formulováno několik doporučení pro sou-

časnou hospodářskopolitickou praxi. Tato doporučení jsou v souladu s osobní zkuše-

ností autora s prováděním hospodářské politiky a představují završení dlouhodobého 

výzkumu věnovaného této problematice. Cílem doporučení je poukázat na relativně 

nízkou systematičnost fiskální politiky v obou sledovaných obdobích a malou prová-

zanost fiskální a měnové politiky v pokrizovém období, tj. období, které obecně vy-

žaduje zvýšenou koordinaci hospodářské politiky státu. Současně s tím je vhodné 

poznamenat, že při omezeném prostoru pro působení měnové politiky a relativně 

malém dopadu fiskálních opatření na hospodářský vývoj nemusí být ani vyvážený 

mix obou politik být zcela dostatečný a nemůže plně nahradit provedení potřebných 

strukturálních reforem. Na toto téma je nutné vyvolat zevrubnější debatu v rámci 

akademické obce, ale i širší odborné veřejnosti. Současná celosvětová ekonomická 

situace, ale i samotné výsledky pro českou ekonomiku naznačují, že odborně vedený 
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diskurz ohledně koordinace hospodářskopolitických nástrojů – ale také ohledně je-

jich limitů a potenciálně negativních důsledků – je více než potřebný. Pokud před-

kládaná studie k takové debatě alespoň částečně přispěje, nedosáhla malého cíle.  



 
114 

Literatura 

ALESINA, A., ROUBINI, N. (1990): “Political Cycles in OECD Economies“ NBER WP 

No. 3478, Cambridge. 

ALGOZHINA, A. (2012): “Monetary and Fiscal Policy Interactions in an Emerging Open 

Economy Exposed to Sudden Stops Shock: A DSGE Approach” FIW Working 

Paper No. 94. 

ANDRLE, M., BRŮHA, J. (2013): “Learning about Monetary Policy Using VARs? A Cri-

tique and Solutions” Working Paper forthcoming, Česká národní banka. 

ANDRLE, M., BRŮHA, J., SOLMAZ, S. (2014): “On the Sources of Business Cycles: A 

Case for Demand-Driven Fluctuations“ manuscript. 

ANDRLE, M., GARCIA-SALTOS, R., HO, G. (2013): “The Role of Domestic and External 

Shocks in Poland: Results from an Agnostic Estimation Procedure” IMF Working 

Paper WP/13/220, International Monetary Fund. 

ANDRLE, M., PLAŠIL, M. (2015): “System Priors for Econometric Time Series“ manu-

script. 

ANZUINI A., LOMBARDI M. J., PAGANO, P. (2013): “The Impact of Monetary Policy 

Shocks on Commodity Prices” International Journal of Central Banking, 9(3): 

125–150. 

AMBRIŠKO, R. AUGUSTA, V., HÁJKOVÁ, D., KRÁL, P., NETUŠILOVÁ, P., ŘÍKOVSKÝ, 

M., SOUKUP, P. (2012): “Fiscal Discretion in the Czech Republic in 2001-2011: 

Has It Been Stabilizing?” Research and Policy Notes 2012/01, Česká národní 

banka. 

BANBURA, M., GIANONNE, D., REICHLIN, L. (2010): “Large Bayesian Vector Auto Re-

gressions” Journal of Applied Econometrics 25(1): 71–92. 

BAXA, J. (2010): “What the Data Say about the Effects of Fiscal Policy in the Czech 

Republic?” publikováno v Houda, M., and J. Friebelova (eds.), Mathematical 

Methods in Economics 2010, České Budějovice, 24–29. 

BAXTER, M., KING, R. (1999): “Measuring the Business Cycle: Approximate Band-Pass 

Filters for Economic Time Series” Review of Economics and Statistics, 81(4): 

575–593. 

BAYES, T. (1763): “An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances” 

Philos. Trans. Royal Society, 53, 370–418. 

BERNANKE, B. (1986): “Alternative Explanations of the Money-Income Correlation” 

Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 25, 49–99. 

BERNANKE, B., BLINDER, A.S. (1992): “The Federal Funds Rate and the Channels of 

Monetary Transmission” American Economic Review, 82 (4): 902–921. 

BIERENS, H. J. (2004): “VAR models with exogenous variables” manuscript, EasyReg. 

BIGGS, M., MAYER, T. (2013): “Bring credit back into the monetary policy framework!” 

PEFM Policy Brief, University of Oxford. 

https://ideas.repec.org/a/ijc/ijcjou/y2013q3a4.html
https://ideas.repec.org/a/ijc/ijcjou/y2013q3a4.html
https://ideas.repec.org/p/cnb/rpnrpn/2012-01.html
https://ideas.repec.org/p/cnb/rpnrpn/2012-01.html
https://ideas.repec.org/s/cnb/rpnrpn.html


 
115 

BLAKE, A., KIRSANOVA, T. (2011): “Inflation Conservatism and Monetary-Fiscal Poli-

cy Interactions” International Journal of Central Banking, 7(2): 41–83. 

BLAKE, A., MUMTAZ, H. (2012): “Applied Bayesian econometrics for central bankers” 

Technical Handbook – No. 4, CCBS, Bank of England. 

BLANCHARD, O., PEROTTI, R. (2002): “An Empirical Characterization of the Dynamic 

Effects of Changes in Government Spending and Taxes in Output” Quarterly 

Journal of Economics, 117(4): 1329–1368. 

BLANCHARD, O.J., QUAH, D. (1989): “The Dynamic Effects of Aggregate Demand and 

Supply Disturbances,” American Economic Review, 79, 654–673. 

BLANCHARD, O., WATSON, M. (1986): “Are All Business Cycles Alike?” publikováno 

v R.J. Gordon, ed., The American Business Cycle, Chicago: University of Chica-

go Press, 123–160. 

BORIO, C. (2012): “The Financial Cycle and Macroeconomics: What Have We Learnt?” 

BIS Working Paper 395. 

CANZONERI, M., CUMBY, R., DIBA, B. (2011): “The Interaction Between Monetary and 

Fiscal Policy“ publikováno v Handbook of Monetary Economics, Vol. 3B, 935–

999. 

CALDARA, D., KAMPS, C. (2008): “What are the Effects of Fiscal Policy Shocks? A 

VAR-based Comparative analysis”, ECB Working Paper No. 877. 

CANOVA, F. (2007): Methods for Applied Macroeconomic Research, Princeton Univer-

sity Press. 

CEVIK, E. I., DIBOOGLU, S., KUTAN, A. M. (2014): “Monetary and fiscal policy interac-

tions: Evidence from emerging European economies” Journal of Comparative 

Economics, 42(4): 1079–1091 

CHRISTIANO, L.J., EICHENBAUM, M., EVANS, C. L. (1999): “Monetary Policy Shocks: 

What Have We Learned and to What End?” publikováno v J.B. Taylor and M. 

Woodford (eds.), Handbook of Macroeconomics. Vol. 1A. Amsterdam: Elsevier. 

CHRISTIANO, L. J., FITZGERALD, T. J. (2003): “The Band Pass Filter,” International 

Economic Review, Vol. 44(2): 435–465. 

CHOW, G. C., LIN, A.-L. (1971): “Best linear unbiased interpolation, distribution, and 

extrapolation of time series by related series“ The Review of Economics and Sta-

tistics 53(4): 372–75. 

CLARK, P. K. (1989): “Trend Revision in Real Output and Unemployment” Journal of 

Econometrics, 40: 15–32. 

CLOYNE, J. (2014): “Government spending shocks, wealth effects and distortionary tax-

es” CMF Discussion Papers 1413, Centre for Macroeconomics. 

CORSETTI, G., MEIER, A., MÜLLER, G. J. (2012): “Fiscal Stimulus with Spending Re-

versals” The Review of Economics and Statistics 94(4): 878–895. 

DAVIG, T., LEEPER, E. M. (2011): “Monetary-Fiscal Policy Interactions and Fiscal 

Stimulus” European Economic Review, 55(2): 211–227. 

https://ideas.repec.org/a/ijc/ijcjou/y2011q2a2.html
https://ideas.repec.org/a/ijc/ijcjou/y2011q2a2.html
https://ideas.repec.org/s/ijc/ijcjou.html
https://ideas.repec.org/s/eee/jcecon.html
https://ideas.repec.org/s/eee/jcecon.html


 
116 

DEL NEGRO, M., SCHORFHEIDE, F. (2004): “Priors from General Equilibrium Models 

for VARs” International Economic Review, 45, 643–673. 

DRAGHI, M. (2015): “Structural reforms, inflation and monetary policy” úvodní řeč 

na konferenci ECB Forum on Central Banking. 

FATÁS, A., MIHOV, I. (2001): “The Effects of Fiscal Policy on Consumption and Em-

ployment: Theory and Evidence” CEPR Discussion Paper No. 2760. 

FAUST, J. (1998): “The Robustness of Identified VAR Conclusions about Money,” Car-

negie-Rochester Conference Series on Public Policy, 49, 207–244. 

FORNI, L., MOMIGLIANO, S. (2004): “Cyclical sensitivity of fiscal policies based on 

real-time data” Temi di discussione (Economic working papers) 540, Bank of Ita-

ly. 

FRAGETTA, M., KIRSANOVA, T. (2010): “Strategic Monetary and Fiscal Policy Interac-

tions” European Economic Review, 54(7): 855–879. 

FRAIT, J., KOMÁRKOVÁ, Z. (2012): “Macroprudential Policy and Its Instruments in a 

Small EU Economy” CNB Research and Policy Note 3/2012, Česká národní 

banka. 

FRAIT, J., MALOVANÁ, S., TOMŠÍK, V. (2015): “Základní cíle centrální banky a intera-

kce měnové a makroobezřetnostní politiky při jejich dosahování” Zpráva o fi-

nanční stabilitě 2014/2015, 108–118. 

FRANTA, M. (2012) “Macroeconomic Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic: 

Evidence Based on Various Identification Approaches in a VAR Framework”, 

Working Papers 13/2012, Česká národní banka. 

FRANTA, M., HORVÁTH, R., RUSNÁK, M. (2014): “Evaluating changes in the monetary 

transmission mechanism in the Czech Republic” Empirical Economics, 46(3): 

827–842. 

FRANTA, M., LIBICH, J., STEHLÍK, P. (2012): “Tracking Monetary-Fiscal Interactions 

Across Time and Space” Working Papers 6/2012, Česká národní banka. 

FRY, R., PAGAN, A.R. (2011): “Sign Restrictions in Structural Vector Autoregressions: 

A Critical Review” Journal of Economic Literature 49(4), pp. 938–960. 

GERBA, E., HAUZENBERGER, K. (2015): “Estimating US fiscal and monetary interac-

tions: from Volcker chairmanship to the Great Recession” Journal of Monetary 

Economics. 

GIACOMINI R. (2013): “The relationship between DSGE and VAR models” CeMMAP 

Working Paper 21/13. 

GIAVAZZI, F., PAGANO, M. (1990): “Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? 

Tales of Two Small European Countries” publikováno v NBER Macroeconomics 

Annual 1990, 75–111. Cambridge, MA: MIT Press. 

GOMES, S. (2014): “Structural reforms in the euro area“ Economic Bulletin, Banco de 

Portugal. 

https://ideas.repec.org/p/bdi/wptemi/td_540_04.html
https://ideas.repec.org/p/bdi/wptemi/td_540_04.html
https://ideas.repec.org/s/bdi/wptemi.html
https://ideas.repec.org/a/spr/empeco/v46y2014i3p827-842.html
https://ideas.repec.org/a/spr/empeco/v46y2014i3p827-842.html
https://ideas.repec.org/s/spr/empeco.html
https://ideas.repec.org/p/cnb/wpaper/2012-06.html
https://ideas.repec.org/p/cnb/wpaper/2012-06.html
https://ideas.repec.org/s/cnb/wpaper.html


 
117 

HAUG, A. A., JĘDRZEJOWICZ, T., SZNAJDERSKA, A. (2013): “Combining monetary and 

fiscal policy in an SVAR for a small open economy” NBP Working Paper No. 

168, Narodowy Bank Polski. 

HAVRÁNEK, T., HORVÁTH, R., MATĚJŮ, J. (2012): “Monetary transmission and the fi-

nancial sector in the Czech Republic” Economic Change and Restructuring, 

45(3): 135–155. 

HEBÁK, P. a kolektiv autorů (2013): Statistické myšlení a nástroje analýzy dat, In-

formatorium, Praha. 

HILBERS, P. (2005): “Interaction of Monetary and Fiscal Policies: Why Central Bankers 

Worry about Government Budgets“ publikováno v Current Developments in 

Monetary and Financial Law / International Monetary Fund, Vol. 4, 159–166. 

HUGHES HALLETT, A., LIBICH, J., STEHLÍK P. (2014): “Monetary-Fiscal Interactions 

with Various Degrees of Commitment” Czech Journal of Economics and Fi-

nance, 64(1): 2–29. 

INOUE, A., KILIAN, L. (2013): “Inference on impulse response functions in structural 

VAR models” Journal of Econometrics, Elsevier, 177(1): 1–13. 

JANKŮ, J., KAPPEL, S., KUČEROVÁ, Z. (2014): “Interakce monetární a fiskální politiky 

zemí Visegrádské skupiny”, Politická Ekonomie, 2014(4), 459–479. 

JOHANSEN, S. (1995): Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregres-

sive Models, Oxford University Press. 

KILIAN, L. (2011): “Structural Vector Autoregressions” CEPR Discussion Papers 8515, 

C.E.P.R. 

KIM, H. (2012): “Generalized Impulse Response Analysis: General or Extreme?” Work-

ing Paper Series AUWP 2012-04, Auburn University. 

KIRCHNER, M., CIMADOMO, J., HAUPTMEIER, S. (2010): “Transmission of Government 

Spending Shocks in the Euro Area: Time Variation and Driving Forces” ECB 

Working Paper No. 1219. 

KLAUS, V. (2014): “Byla deflace opravdu hrozbou?”, publikace č. 7/2014, Institut 

Václava Klause. 

KOO, R. (2011): “The world in balance sheet recession: causes, cure, and politics” Real-

world Economics Review, Issue no. 58. 

KOOP, G. (2003): Bayesian Econometrics, Wiley. 

KOOP, G., KOROBILIS, K. (2010): “Bayesian Multivariate Time Series Methods for Em-

pirical Macroeconomics” Foundations and Trends in Econometrics 3(4): 267–

358. 

LEEPER, E.M., WALKER, T.B., YANG, S. S. (2008): “Fiscal Foresight: Analytics and 

Econometrics” Working Paper No. 14028, National Bureau of Economic Re-

search. 

https://ideas.repec.org/a/kap/ecopln/v45y2012i3p135-155.html
https://ideas.repec.org/a/kap/ecopln/v45y2012i3p135-155.html
https://ideas.repec.org/s/kap/ecopln.html
http://www.janlibich.com/interaction_cjef_published_final.pdf
http://www.janlibich.com/interaction_cjef_published_final.pdf
https://ideas.repec.org/a/eee/econom/v177y2013i1p1-13.html
https://ideas.repec.org/a/eee/econom/v177y2013i1p1-13.html
https://ideas.repec.org/s/eee/econom.html
https://ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/8515.html
https://ideas.repec.org/s/cpr/ceprdp.html


 
118 

LEITH, C., VON THADDEN, L. (2008): “Monetary and fiscal policy interactions in a New 

Keynesian model with capital accumulation and non-Ricardian consumers” Jour-

nal of Economic Theory, Elsevier, 140(1): 279–313. 

LIBICH, J., NGUYEN, D.T. (2015): “Strategic Monetary–Fiscal Interactions in a Down-

turn” Economic Record, Vol. 91 (293): 172–190. 

LIU, P. THEODORIDIS, K. (2012): “DSGE Model Restrictions for Structural VAR Identi-

fication” International Journal of Central Banking, 8(4): 61–95. 

LITTERMAN, R. (1979): “Techniques of forecasting using vector autoregressions” Feder-

al Reserve of Minneapolis Working Paper 115. 

LÜTKEPOHL, H. (1991): Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer: New 

York, London, Berlin and Tokyo. 

LÜTKEPOHL, H. (2005): New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer: 

New York. 

LYNCH, S. M. (2006): Introduction to Applied Bayesian Statistics and Estimation for 

Social Scientists, Springer Science+Business Media. 

MOUNTFORD, A., UHLIG, H. (2009): „What are the Effects of Fiscal Policy Shocks?“ 

Journal of Applied Econometrics, 24(6): 960–992. 

MUSCATELLI, V. A., TIRELLI, P., TRECROCI, C. (2002): „Monetary and Fiscal Policy 

Interactions over the Cycle: Some Empirical Evidence” manuscript, University of 

Glasgow. 

MUSCATELLI, V. A., TIRELLI, P., TRECROCI, C. (2004): „Fiscal and Monetary Policy 

Interactions: Empirical Evidence and Optimal Policy using a Structural New-

Keynesian Model.“ Journal of Macroeconomics, 26(2): 257–280. 

OECD (2016): “Interim Economic Outlook”, February 2016. 

ORPHANIDES, A. (2013): “Is monetary policy overburdened?” BIS Working Papers No. 

435. 

O’HARA, K. (2015): “Bayesian Macroeconometrics in R” dokumentace k balíčku BMR. 

PESARAN, M. H., SHIN, Y. (1998): “Generalized Impulse Response Analysis in Linear 

Multivariate Models” Economics Letters 58, 17–29. 

PRIMICERI, G. E. (2005): „Time Varying Structural Vector Autoregressions and Mone-

tary Policy” Review of Economic Studies, 72(3): 821–852. 

R CORE TEAM (2015): “R: A language and environment for statistical computing” R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 

RADKOVSKÝ, Š., ŠTIKOVÁ, R. (2008): “Kvantifikace účinků fiskální politiky v ČR po-

mocí modelu SVEC” Internal Discussion Paper 4/2008, Česká národní banka. 

ROGOFF, K. (1990): “Equilibrium Political Budget Cycles” The American Economic 

Review, 80(1): 21–36. 

https://ideas.repec.org/a/eee/jetheo/v140y2008i1p279-313.html
https://ideas.repec.org/a/eee/jetheo/v140y2008i1p279-313.html
https://ideas.repec.org/s/eee/jetheo.html
https://ideas.repec.org/s/eee/jetheo.html


 
119 

ROMER, C. D., ROMER, D. H. (2010): “The Macroeconomic Effects of Tax Changes: 

Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks.” American Economic Re-

view, 100(3): 763–801. 

ROSSI, B., ZUBAIRY, S. (2011): “What Is the Importance of Monetary and Fiscal Shocks 

in Explaining U.S. Macroeconomic Fluctuations?” Journal of Money, Credit, and 

Banking, 43(6): 1247–1270. 

RUSNÁK, M., HAVRÁNEK, T., HORVÁTH, R. (2013): “How to Solve the Price Puzzle? A 

Meta-Analysis“ Journal of Money, Credit and Banking, 45(1): 37–70. 

ŘEŽÁBEK, P. (2009): “Měnová politika a její synchronizace s fiskální politikou: vliv na 

hospodářský růst a inflaci” Dizertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze. 

ŘEŽÁBEK, P. (2010): “Měnová politika a její interakce s politikou fiskální” Karolinum, 

Praha. 

ŘEŽÁBEK, P. (2013): “Vlastnosti strukturálního salda a jeho využitelnost v období 

ekonomických šoků” Národohospodářské otázky, BIATEC, Roč. 21, 10/2013. 

ŘEŽÁBEK, P. (2015a): “Financial Markets in Global Economy” sborník z konference, 

VŠFS Praha, v tisku. 

ŘEŽÁBEK, P. (2015b): “Je již krize za námi?” prezentace při příležitosti setkání se zá-

stupci regionu, Brno, Říjen 2015. 

SIMS, C.A. (1980): “Macroeconomics and Reality,” Econometrica, 48, 1–48. 

SIMS, C.A. (1986): „Are Forecasting Models Usable for Policy Analysis?” Minneapolis 

Federal Reserve Bank Quarterly Review, 10, 2–16. 

SVENSSON, L. (1999): “Inflation Targeting: Some Extensions” Scandinavian Journal of 

Economics, 101(3): 337–61. 

SWANSON, N.R., GRANGER, C.W.J. (1994): “Impulse Response Functions Based on 

Causal Approach to Residual Orthogonalization in Vector Autoregressions” Pa-

pers 9-94-1, Pennsylvania State - Department of Economics. 

ŠEVČÍK, M. (2015): “Deflace – ekonomické zlo, nebo výmluva politiků, centrálních 

bankéřů a etatistů” v monografii Spor o měnovou politiku v kontextu devizových 

intervencí, Institut Václava Klause, s. 71–79. 

ŠMÍDKOVÁ, K. (2002): “Transmisní mechanizmus měnové politiky na počátku 3. 

tisíciletí” Finance a Úvěr, 52(5): 287–306. 

ŠTIKOVÁ, R. (2007): “Modely politického cyklu a jejich testování na podmínkách ČR” 

IES Working Paper: 18/2007, Institut ekonomických studií UK. 

TOMŠÍK, V., FRAIT, J. (2016): “Jak sladit měnovou a makroobezřetnostní politiku 

ČNB?” blog ČNB. 

UHLIG, H. (2005): “What are the Effects of Monteary Policy on Output? Results from an 

Agnostic Identification Procedure” Journal of Monetary Economics, 25(2): 381–

419. 

https://ideas.repec.org/a/bla/scandj/v101y1999i3p337-61.html
https://ideas.repec.org/s/bla/scandj.html
https://ideas.repec.org/s/bla/scandj.html
https://ideas.repec.org/p/fth/pensta/9-94-1.html
https://ideas.repec.org/p/fth/pensta/9-94-1.html
https://ideas.repec.org/s/fth/pensta.html
https://ideas.repec.org/s/fth/pensta.html
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/blog_cnb/prispevky/tomsik_20151123.html
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/blog_cnb/prispevky/tomsik_20151123.html


 
120 

VANDERPLAS, J. (2014): “Frequentism and Bayesianism. Fourpart series (I, II, III, IV)” 

Pythonic Perambulations, http://jakevdp.github.io/, 2014. 

WILLIAMS, J. C. (2014): “Monetary Policy at the Zero Lower Bound: Putting Theory 

into Practice” Brookings. 

WILSON, D. J. (2012): “Government Spending: An Economic Boost?” FRBSF Econom-

ic Letter, Federal Reserve Bank, San Francisco. 

WHITE, W. R. (2012): “Ultra Easy Monetary Policy and the Law of Unintended Conse-

quences” Working Paper No. 126, Federal Reserve Bank of Dallas. 

WYPLOSZ, CH. (1999): “Economic Policy Coordination in EMU: Strategies and Institu-

tions” publikováno v ZEI Working Paper No. B 11. 

ZHA, T. (1999): “Block Recursion and Structural Vector Autoregressions” Journal of 

Econometrics 90: 291–316. 

ZPRÁVA O INFLACI I/2012, Česká národní banka. 

ZPRÁVA O INFLACI I/2016, Česká národní banka. 

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2014/2015, Česká národní banka. 

 

  



 
121 

Příloha 1: Impulzní odezvy, základní model a odhad 

Obrázek 1a: Předkrizové období, základní model, impulzní odezvy (1/4) 
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Obrázek 1b: Předkrizové období, základní model, impulzní odezvy (2/4) 
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Obrázek 1c: Předkrizové období, základní model, impulzní odezvy (3/4) 
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Obrázek 1d: Předkrizové období, základní model, impulzní odezvy (4/4) 
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Obrázek 2a: Pokrizové období, základní model, impulzní odezvy (1/4) 
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Obrázek 2b: Pokrizové období, základní model, impulzní odezvy (2/4) 
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Obrázek 2c: Pokrizové období, základní model, impulzní odezvy (3/4) 
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Obrázek 2d: Pokrizové období, základní model, impulzní odezvy (4/4) 

 

 

 

  



 
129 

Příloha 2: Impulzní odezvy, citlivostní analýza 

Obrázek 1a: Předkrizové období, klasický odhad základního modelu (1/4) 
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Obrázek 1b: Předkrizové období, klasický odhad základního modelu (2/4) 
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Obrázek 1c: Předkrizové období, klasický odhad základního modelu (3/4) 
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Obrázek 1d: Předkrizové období, klasický odhad základního modelu (4/4) 
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Obrázek 2a: Pokrizové období, klasický odhad základního modelu (1/4) 
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Obrázek 2b: Pokrizové období, klasický odhad základního modelu (2/4) 
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Obrázek 2c: Pokrizové období, klasický odhad základního modelu (3/4) 
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Obrázek 2d: Pokrizové období, klasický odhad základního modelu (4/4) 
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Obrázek 3a: Předkrizové období, bayesovský odhad – Minnesota prior (1/4) 
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Obrázek 3b: Předkrizové období, bayesovský odhad – Minnesota prior (2/4) 
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Obrázek 3c: Předkrizové období, bayesovský odhad – Minnesota prior (3/4) 
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Obrázek 3d: Předkrizové období, bayesovský odhad – Minnesota prior (4/4) 
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Obrázek 4a: Pokrizové období, bayesovský odhad – Minnesota prior (1/4) 
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Obrázek 4b: Pokrizové období, bayesovský odhad – Minnesota prior (2/4) 
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Obrázek 4c: Pokrizové období, bayesovský odhad – Minnesota prior (3/4) 
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Obrázek 4d: Pokrizové období, bayesovský odhad – Minnesota prior (4/4) 

 

 


