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BEZ INTERVENCÍ – ODHAD KURSU KORUNY 

NO INTERVENTION - ESTIMATE OF THE EXCHANGE 

RATE OF THE CROWN 

 

Jitka Sládková, Zdeněk Karpíšek, Marianna Dražanová 

 

Abstrakt: Cílem článku bylo prostřednictvím statistických metod odhadnout, 

jaký by byl kurs koruny vůči dolaru a euru nebýt měnových intervencí ČNB. 

Pro odhad byly použity statistické metody intervalové korelace, metoda Monte 

Carlo a statistický program Statgraphics Centurion XV. Odhad byl korelován 

ke kvartálnímu HDP, které bylo kalkulováno důchodovu metodou (nezahrnuje 

vliv exportu). Korelace s HDP napomáhá věrohodnosti odhadu. Výstupem je, 

že koruna by byla dnes silnější v průměru o 13 % vůči euru a o 40 % vůči 

dolaru. Je jisté, že dolar v posledních letech posiluje díky mezinárodní politice 

USA, a tudíž autoři doporučují vzít tuto skutečnost v potaz.  

 

Klíčová slova: Česká národní banka, devizové intervence, makroekonomické 

ukazatele, inflace, HDP. 

 

Abstract: The aim of the article was to estimate the approximate exchange rate 

of the czech crown towards the dollar and the euro without the Czech National 

Bank monetary interventions through statistical methods. Statistical methods 

of interval correlation, Monte Carlo method using  Statgraphics Centurion XV 

were used for the estimation. The estimate was correlated to quarterly GDP, 

which was calculated by the income method (does not include the effect of 

export). The correlation with GDP helps the estimate to be credible. As a result, 

the czech crown would be stronger on average by 13% to the euro and by 40% 

to the dollar today. It is certain that the dollar has been strengthening in recent 

years thanks to US international policy, and therefore the authors recommend 

that this should be taken into account. 
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1 ÚVOD 

V České republice monetární politiku provádí od 1. 1. 1993 Česká národní 

banka (dále jen „ČNB“). Jedním z jejích hlavních nástrojů mohou být devizové 

intervence. Devizové intervence jsou nákupy či prodeje cizích měn za českou 

korunu Českou národní bankou na devizovém trhu, jejichž cílem může 

být buď tlumení volatility na devizovém trhu a/nebo uvolnění, popř. zpřísnění 

měnové politiky. (ČNB, 2017) ČNB začala intervenovat korunu 7. listopadu 

2013. Období intervence bylo velmi dlouhé, a to celých 41 měsíců. Intervence 

skončily 6. dubna 2017. Po celou tuto dobu se snažila intervenovat českou 

měnu, a přiblížit ji co nejvíce kursu 27 Kč za 1 Euro.  

Obrázek 1: Kurz CZK/EUR a kurzový závazek ČNB 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Franta, 2014, s. 41 

Existují spekulace, že konec intervencí byl nasnadě, neboť v posledních dvou 

až těch měsících intervencí musela ČBN intervenovat ve velmi velkých 

objemech. Celkem ČNB vydala na intervence 2,012 bilionu korun. Cílem 

tohoto článku je zjistit, jak by vypadal kurs dnes, kdyby nebylo intervencí. 

2 ZDŮVODNĚNÍ INTERVENCÍ 

Důvody pro měnovou intervenci byly tři, a to obavy z deflace, podpora export 

a zpomalení importu. Hlavním důvodem měnové intervence byla obava 

z deflace. V průběhu roku 2013 docházelo ke klesání meziroční míry inflace.  

  



ACTA STING 

120 

Obrázek 2: Prognóza inflace z listopadu 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČNB, dostupné z: 

htts://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/predchozi_prognozy/prognoza_1311.html 

V lednu dosahovala meziroční míra inflace, měřená pomocí indexu 

spotřebitelských cen, 1,9%, v dubnu to bylo 1,7%, v srpnu 1,3 % a v listopadu 

dokonce 1,1%. Úplně nejnižší hodnoty v roce 2013 dosahovala meziroční míra 

inflace v říjnu, a to 0,9 %, což je hodnota, která je mimo toleranční pásmo. 

(Český statistický úřad, 2016). 

2.11 Transmisní mechanismus ČNB při intervencích 

Jak chtěla ČNB prostřednictvím kursových intervencí dosáhnout svého cíle lze 

objasnit prostřednictvím tzv. Transmisního mechanismu. „Transmisní 

mechanismus měnové politiky je řetězec ekonomických vazeb, který umožňuje, 

aby změny v nastavení operačního cíle, kterým jsou tržní krátkodobé úrokové 

míry, vedly k žádoucím změnám inflace.“ (Jílek, 2004) Transmisní 

mechanismus, který měl zabránit deflaci prostřednictvím měnové intervence je 

následující. Jednotlivé akce jdou časově chronologicky za sebou: 

1 Prodej korun, nákup eur ČNB 

2 Depreciace koruny vůči euru 

3 Zvýšení exportu vč. zvýšení poptávky po domácím zboží 

4 Zvýšení inflačních očekávání 

5 Růst agregátní poptávky: zvýšení investic a spotřeby 

6 Růst mezd, zaměstnanosti a inflace 

7 Hospodářský růst ekonomiky 
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Bod 5., růst agregátní poptávky se vztahuje k ceně za aktiva v ekonomice. 

Cenou aktiv rozumí například cena nemovitostí či akcií. V případě navýšení 

úrokových sazeb ceny aktiv většinou klesají, protože je snížena výnosnost aktiv 

ve vztahu k finančním aktivům, např. obligacím. Hodnota aktiv, které mají 

v držení ekonomické subjekty, klesne. Klesá tak spotřeba ekonomických 

subjektů a podniky snižují své investice z důvodu poklesu jejich bohatství. 

Dochází pak k poklesu agregátní poptávky, vzroste nezaměstnanost a sníží 

se růst inflace. (Černohorský, 2011) 

Transmisní mechanismus je teoretické ekonomické očekávání a každá 

ekonomika může reagovat různě, vzhledem k velkému počtu proměnných, 

které jsou následně ovlivňovány dalšími aspekty v ekonomice.  

3 METODOLOGIE 

Odhad kursu koruny vůči euru a dolaru byl vytvořen na základě dat pomocí 

intervalové korelace. Vstupními daty byly: 

Kursy české koruny vůči euru a amerického dolaru (dále jen dolar) – denní 

hodnoty 

HDP ČR – kvartální hodnoty 

V případě jednotlivých kursů se jednalo o 5039 hodnot kursu Kč/Euro a 5039 

hodnot kursu Kč/dolar. Hodnoty byly uvedeny od 1. 1. 2000, kdy vzniklo euro 

až do data začátku měnové intervence ČBN. Zdrojem hodnot byla ČNB. 

Vzorek hodnot je uveden na obrázcích níže. 
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Obrázek 3: Grafické znázornění hodnot vstupující do výpočtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Statgraphics Centurion XV na základě dat 

z www.cnb.cz 

Hodnoty kursu Kč/Eur se pohybovaly v rozmezí 22,97 až do 38,60. Hodnoty 

kursu Kč/Dolar se pohybovaly v rozmezí 14,45 až k 42,13. Tyto hodnoty byly 

prostřednictvím intervalové analýzy převedeny na kvartální interval a následně 

byly prostřednictvím statistické metody Monte Carlo korelovány k HDP ČR. 

Byly použity kvartální hodnoty hrubého domácího produktu vypočteného 

důchodovou metodou v běžných cenách. Hodnoty HDP byly staženy z portálu 

Českého statistického úřadu. Statistické odhady byly zpracovány v programu 

Statgraphics Centurion XV. 

4 VÝSLEDKY 

Pomocí statistických metod a především pak intervalové analýzy a metody 

Monte Carlo byly zjištěny následující odhady. Z hlediska statistiky byla použita 

hladina významnosti pouze 50%. Důvodem byla snaha o přesnější předpověď, 

neboť při vysoké hladině významnosti (95 %) se hodnoty u kursu dolaru blížily 

nule (u hranice očekávaného minima).  
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Tabulka 1: Výsledky odhadu kursu koruny vůči euru v období 2014-2019 

    Lower           

50,0% 

Upper 

50,0% 

    Lower 

50,0% 

Upper 

50,0% 

Period Forecast Limit Limit Period Forecast Limit Limit 

Q1.14 26,479 26,016 26,942 Q1.17 24,3436 22,6743 26,013 

Q2.14 26,301 25,6463 26,9558 Q2.17 24,1657 22,4333 25,8981 

Q3.14 26,1231 25,3212 26,925 Q3.17 23,9878 22,1946 25,7809 

Q4.14 25,9452 25,0192 26,8712 Q4.17 23,8098 21,9578 25,6618 

Q1.15 25,7672 24,7319 26,8025 Q1.18 23,6319 21,7229 25,5409 

Q2.15 25,5893 24,4552 26,7234 Q2.18 23,4539 21,4896 25,4183 

Q3.15 25,4113 24,1863 26,6363 Q3.18 23,276 21,2578 25,2941 

Q4.15 25,2334 23,9238 26,5429 Q4.18 23,098 21,0274 25,1686 

Q1.16 25,0554 23,6664 26,4444 Q1.19 22,9201 20,7984 25,0418 

Q2.16 24,8775 23,4134 26,3416 Q2.19 22,7421 20,5705 24,9138 

Q3.16 24,6995 23,1639 26,2351 Q3.19 22,5642 20,3437 24,7847 

Q4.16 24,5216 22,9177 26,1255 Q4.19 22,3862 20,118 24,6545 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Statgraphics Centurion XV na základě dat 

z www.cnb.cz a www.czso.cz 

Kurs koruny vůči dolaru je uveden v tabulce č. 2. 

Tabulka 2: Výsledky odhadu kursu koruny vůči dolaru v období 2014-2019 

    Lower 

50,0% 

Upper 

50,0% 

    Lower 

50,0% 

Upper 

50,0% 

Period Forecast Limit Limit Period Forecast Limit Limit 

Q1.14 19,3633 18,4887 20,2378 Q1.17 16,6121 13,4587 19,7654 

Q2.14 19,134 17,8971 20,3708 Q2.17 16,3828 13,1104 19,6552 

Q3.14 18,9047 17,3899 20,4196 Q3.17 16,1535 12,7663 19,5408 

Q4.14 18,6755 16,9263 20,4246 Q4.17 15,9243 12,4259 19,4226 

Q1.15 18,4462 16,4905 20,4018 Q1.18 15,695 12,089 19,301 

Q2.15 18,2169 16,0746 20,3592 Q2.18 15,4657 11,7552 19,1763 

Q3.15 17,9877 15,6737 20,3016 Q3.18 15,2365 11,4242 19,0487 

Q4.15 17,7584 15,2847 20,2321 Q4.18 15,0072 11,0959 18,9185 

Q1.16 17,5291 14,9054 20,1529 Q1.19 14,7779 10,7701 18,7858 

Q2.16 17,2999 14,5342 20,0656 Q2.19 14,5487 10,4465 18,6509 

Q3.16 17,0706 14,1699 19,9713 Q3.19 14,3194 10,125 18,5138 

Q4.16 16,8413 13,8117 19,871 Q4.19 14,0901 9,80553 18,3747 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Statgraphics Centurion XV na základě dat 

z www.cnb.cz a www.czso.cz 

Z obou tabulek je zřejmé, že česká koruna v případě, že by k intervencím 

nedošlo, byla silnější. Velkou výhodou odhadu je přímá závislost korelované 

hodnoty na HDP. Hodnota HDP je totiž počítána důchodovou metodou, 

tudíž nezahrnuje export a není tedy souvislostí s intervencemi ovlivněna. Přímá 

korelace odhadu na HDP poté zaručuje určitou míru věrohodnosti odhadu.  
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5 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Intervence ČNB rozdělily české ekonomy na dva tábory. Ty, kteří jí obhajují 

a ty, kteří se staví přímo proti ní. Ať už měla intervence na českou ekonomiku 

pozitivní nebo negativní vliv, faktem zůstává, že trvala příliš dlouho na to, 

aby po ní nezůstaly následky. Více jak 3 roky byl kurs koruny držen uměle 

centrální autoritou v době silného hospodářského růstu. Existuje několik 

oblastí, které intervence pomohly. Mnohem více je však těch, kde působily 

proti vlastním občanům. Mezi hlavní dopady intervencí můžeme zařadit: 

1. Ceny importovaného zboží. 

2. Ceny exportovaného zboží. 

3. Akvizice a přímé zahraniční investice 

 Zvýšení zaměstnanosti 

 Navýšení HDP 

 Odliv dividend 

 Nižší příjem do státního rozpočtu 

 Stagnující mzdy (atraktivita levné pracovní síly) 

4. Turismus. 

5. Ekonomické výnosy z kurzové stability. 

6. Trhy cenných papírů. 

7. Braindrain. 

Ceny importovaného zboží byly vyšší, než kolik by stály v případě, 

že by koruna nebyla uměle oslabována. Rozdíl v kursu u eura je cca 13 %, 

rozdíl u dolaru je ještě výraznější, a sice téměř 40 %. Jelikož je česká 

ekonomika silně navázána především na export směrem do Německa, lze 

usuzovat, že 13% rozdíl je reálný. Dolar nicméně posílil především 

v posledních letech i díky nové volbě prezidenta a postupných kroků ochrany 

amerického výrobce. Je jasné, že koruna by nebýt intervencí byla silnější, avšak 

průměrné hodnoty odhadu, které ukazují, že by tato hodnota byla o 40 % nižší, 

mohou být až příliš optimistické. Česká republika je exportně orientovaná 

ekonomika. Její export je však z více než poloviny závislý na importu (podle 

statistik OECD až ze 60 %). Proto dopad na ceny importovaného 

i exportovaného zboží je velký. Autoři, z výše uvedených praktických dopadů 

intervencí považují za nejzávažnější – kromě cen importovaného zboží 

a samotného faktu oslabení měny v době konjunktury, tzv. braindrain. Odliv 
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vysoce kvalifikované síly, například lékařů, za vyšším výdělkem, jejich 

absence na českém pracovním trhu a příjem z jejich působení v ČR má velké 

následky. Intervence trvaly téměř 3,5 roku. Je velmi naivní očekávat, že ihned 

po jejich ukončení se kursy koruny dostanou na svou „přirozenou“ úroveň. 

Kurs byl udržován v oslabení příliš dlouho, což stálo ČNB nemalé prostředky. 

Otázkou je, co je „přirozený“ kurs po intervencích, nebo jaký by byl, kdyby 

intervencí nebylo. Náš výzkum se na tyto otázky snažil odpovědět. 
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