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Abstrakt

Tento článek se zaměřuje na transmisní mechanismy monetární politiky s cílem vysvětlit 
hlavní vztahy a souvislosti a v jejich duchu odhalit specifické faktory, které by měly být vzaty 
v úvahu při analýze dopadů měnové politiky. Závěry jsou podloženy ekonomickými teoriemi, 
logickými implikacemi, odbornými studiemi a empirií. Vzniká tak skupina závěrů tvořících 
nezbytný rámec pro další analýzy. Ukazuje, že nelze popírat základní ekonomické zákonitosti, 
ale vždy je nutné neopominout klíčové faktory, které způsobují odlišný kvantitativní dopad 
monetárních zásahů.
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Abstract

This paper is focused on transmission mechanisms of monetary policy. It tries to explain the 
main relations, linkages and consequences and to reveal what key specific factors should be 
considered when analyzing the impacts of monetary policy. The conclusions are based on 
economic theories, logical implications, and research papers and on empirical evidence. It 
provides a useful set of conclusions and offers a framework for further analyses – what 
factors should be included and what mechanism we must not forget. We cannot disclaim the 
basic economic laws but have to take into accounts other relevant factors and analyze the 
quantitative impacts which may and do differ.
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Úvod

Pochopení transmisních mechanismů pomáhá autoritám měnové politiky stanovit vhodné 
nástroje a parametry vedoucí k dosažení cílů. Základním nástrojem měnové politiky je 
nastavení měnově-politických úrokových sazeb, kde jejich nastavení se promítne do 
ekonomiky několika cestami známými jako transmisní mechanismy. V primární fázi tyto 
sazby ovlivní sazby na mezibankovním trhu a následně sazby tržní, které se stávají 
podkladem pro rozhodování subjektů ohledně výdajů na spotřebu, úspor a investic. Mění se 
tak úroveň agregátní poptávky ve vztahu k agregátní nabídce a to vede k růstu tlaku na 
změny cen. Centrální banka se tak zaměřuje na vývoj agregátní poptávky, neboť na 
produkční možnosti má pouze malý vliv a ovlivňuje je pouze v krátkém či středním období.

Cílem tohoto článku je vysvětlit klíčové spojitosti měnově-politických a ekonomických vztahů
a následků v transmisních mechanismech a odhalit klíčové specifické faktory, které je třeba 
v analýzách dopadů měnové politiky vzít v úvahu. Neboli vytvořit základní zázemí detailnější 
analýzy kanálů ekonomických zákonitostí v makroekonomických analýzách a predikcích, čímž 
vznikne základní prostředí pro další analýzy transmisí měnové politiky. Článek vychází jak ze 
základních ekonomických vzorců tak z odborných článků zaměřených na oblasti transmisních 
mechanismů, které jsou autorem na základě znalosti dané oblasti, prostudováním 
konkrétních analýz a národních statistik dále rozvíjeny. Jako metoda zkoumání byly zvoleny 
rozbor odborných článků a propojení ekonomických souvislostí, logická ekonomická dedukce 
spolu s historickou empirií a současnou praxí. Vzhledem k omezenému rozsahu článku jsou 
zde uvedené závěry zkráceny.

Transmisní mechanismy - odlišnosti a hledání nejlépe vysvětlujících 
mechanismů v konkrétních podmínkách

Obecně lze stanovit jako základnu model AD-AS a zkoumat s využitím ekonomických teorií 
složky AD a jejich determinanty (například Samuelson 2007). Že není třeba hledat rozsáhlé 
makroekonomické modely s velkým počtem proměnných dokazuje například studie Huška a 
Švarcové (Hušek – Švarcová 2007) testující závěry modifikovaného známého modelu IS-LM
(například Brčák 2010) pro predikce hospodářského vývoje v prostředí české ekonomiky a 
mechanismu cílování inflace, který je založen na zjednodušujících předpokladech a pomocí 
odhadu proměnných1 s využitím rozptylů a čtverců reziduí empirických dat dává poměrné 
přesné předpovědi v porovnání se skutečnými hodnotami HDP. Nevhodnost složitých 
matematických aparátů dokládá dále praxe centrálních bank2 a jiných institucí predikujících 
vývoj makroekonomických agregátů využívající expertní názory a doporučení k překlenutí 
nedostatků matematicko-statistických formálních metod, zejména v kratším období. 
Příkladem může být predikce ČNB (ČNB 2010), která je vytvářena interakcí formálních metod 
s názory bankovní rady. Nicméně podívejme se na bližší pohled některých mých doporučení 
širší analýzy mechanismů transmise měnové politiky s ohledem na specifika příslušné 
ekonomiky.

Prvním monitorovaným bodem musí být bezpochyby okolní systém měnové politiky. 
Projevují se zde odlišnosti národních charakteristik, rozvinutosti a velikosti ekonomiky či míry 

                                               
1 míra inflace ČR, míra inflace EU, kurz CZK/€, rozpočtový deficit, reálná úroková míra, produkce EU, trend 
(náhodná složka)
2 například: oficiální prezentace ČNB, ECB, Beneš 2002, Komárek 2010



otevřenosti, kde například význam kurzového kanálu bude v Eurozóně mnohem menší než 
v malých ekonomikách jako je Česká republika. Autonomie měnové politiky a postavení 
národní ekonomiky v ekonomice světové dává první vymezení prostředí kanálů transmisních 
mechanismů a možných vlivů, které je třeba vzít v úvahu. Sledovanými mezinárodními trhy 
se stávají vysoce likvidní devizový trh, který může v krátkém období menší ekonomiku 
výrazně rozkolísat, trhy strategických komodit (zde sledujeme strukturu ekonomiky, fáze 
výroby, zapojení do mezinárodní dělby práce a surovinovou závislost), podíl na světových 
kapitálových trzích a samozřejmě ekonomické fundamenty hlavních obchodních a politických 
partnerů. 

Nyní přejděme k fungování domácí ekonomiky, kterou analyzujeme prostřednictvím 
základních trhů, a to trhu finančního (kapitálu), aktiv (statků) a pracovního. Popsána musí být 
i struktura dílčích trhů, zejména pak podíl jednotlivých sektorů a velikost podnikatelských 
subjektů (koncentrace) jako jednoho z faktorů přístupu ke kapitálu. Hovoříme-li o chování 
jednotlivých subjektů, tak pro makroekonomické chování musíme zkoumat „většinové“ 
chování na trhu, nicméně můžeme vytvořit typické (většinové) představitele příslušné třídy 
subjektů a vydefinovat jejich základní pozici v ekonomice, typické chování a finanční 
strukturu příjmů a výdajů (podíl akcií v portfoliu, příjmy z vkladů, podíl podnikatelské sféry a
závislé činnosti), konkrétně pak míru úspor a její citlivost na měnovou politiku a na změny 
úrokových sazeb, způsob financování dlouhodobého majetku (zda je sektor domácností 
v čisté věřitelské či dlužnické pozici a v jakém procentu ze svých příjmů), vlastnické bydlení a 
hypoteční trh (podíl dlouhodobých úvěrů, podíl úvěrů s fixací), hodnotu bohatství (možnosti 
ručení, možnosti alternativních příjmů, možnosti udržet úroveň spotřeby), aplikovatelnost 
ekonomických teorií spotřeby v podmínkách dané ekonomiky a mentality daného národa –
od toho odvozena síla efektu nápodoby či síla a stabilita spotřeby jako vyhlazovacího faktoru 
ekonomických fluktuací. Míra flexibility trhů a podíl obchodovatelných statků pro možnosti 
změn cen v transmisi efektu cenové nákazy. Velmi významnou vlastností subjektů je síla 
jejich čisté finanční pozice jako určitého „nárazníku“ případných výkyvů či velmi citlivého 
faktoru.

 Cesta základní úrokové sazby (o úrokovém kanálu například viz George 1999) pak těmito 
trhy prochází a je nutné analyzovat jejich jak cenové tak necenové podmínky a mechanismy. 
V duchu základních principů úrokového kanálu hraje klíčovou roli úvěrová dostupnost a s tím 
spojená struktura finančních trhů, transakční náklady a finanční instrumenty3, což dokládá 
například studie Cottareliho a Korelise (Cottareli-Korelis 1994). Zde bych ještě zmínil dva 
ekonomické pojmy, v jejichž souvislostech je při hodnocení dopadu změn úrokových sazeb 
třeba uvažovat, a to informační asymetrie4 a vnímání rizika spolu s mírou averze domácích 
subjektů, která může být vyjádřena v rizikové prémii. Nejen proto se jeví jako vhodné dále 
podrobněji analyzovat pozici a situaci bankovního sektoru jako významné části transmise 
měnové politiky. Charakter úvěrového rizika daný vývojem cen kolaterálu, cen aktiv a 
vývojem hospodaření domácností a firem spolu s  minimálním kapitálovým požadavkem 
vyjádřeným pomocí rizikově vážených aktiv řadí bankovní odvětví mezi „procyklická“ odvětví 
posilující makroekonomické fluktuace. Změna úrokových sazeb spouští další sadu 
mechanismů jako například změnu cen aktiv, směnných kurzů, očekávání a míry jistoty, 
spotřebního chování nebo míry úspor a investic. Chování jednotlivců tvořících agregátní 

                                               
3 V posledních letech dosáhl finanční sektor značného vývoje ve světle globalizace, finančních inovací a nárůstu 
sekuritizace, ale dle Kuttnera a Mosserové tyto dramatické změny sektoru finančních služeb již tak výrazně 
transmisní mechanismy měnové politiky neovlivnily (Kuttner – Mosser 2002)
4Význam pojmu viz Sojka 2002, Stiglitz 1997



poptávku je také tedy ovlivněno příjmy či výdaji spojenými s vklady a úvěry, dále pak 
ochotou spořit a půjčovat si, ochotou investovat. Základní úrokové sazby změní také 
hodnotu bohatství a výši exportu a importu skrze změny cen, kurzů a ostatních tržních 
úrokových sazeb.

 Úroková sazba jako diskontní míra budoucích příjmů a jako složka bilance hospodaření 
podniků ovlivňuje hodnotu nejen cenných papírů, ale i samotných firem a klasických aktiv, 
což může vést k poklesu spotřeby. Tento kanál lze vysvětlit jak pomocí monetaristických 
teorií, kdy množství peněz skrze změnu bohatství a cen aktiv ovlivní velikost výdajů, tak 
pomocí keynesiánské teorie, kdy změna množství peněz a s tím související změna úrokové 
míry změní atraktivitu trhu ostatních finančních aktiv a dojde k „efektu přepínání“. Přestože 
se tento kanál objevuje minimálně v modelech transmise5, či jen nepřímo, tak studie vývoje 
ceny aktiv mohou sloužit jako signál případné nestability ekonomiky dané nesprávným 
ohodnocením cen a z toho se odvíjejících úspor, spotřeby a investic. ČNB tento varovný 
signál sleduje ve své studii známé jako Zpráva o finanční stabilitě. Stabilitu finančního 
sektoru a následně celé ekonomiky indikuje bilance bank a síla rizikového kanálu6. Vodítkem 
zde uvedených vlivů může být podíl obchodovatelných akcií a dluhopisů na celkovém 
kapitálu. Rozvinutost finančního sektoru a v podstatě celé ekonomiky opět dává signál o 
účinnosti politiky monetární v několika směrech. Jednak ve směru nabízených úvěrových 
substitutů, závislosti na bankovním sektoru, pohybu mezinárodního kapitálu a finančních 
inovacích, tak také ve směru konkurenceschopnosti domácích bank7, rozvinutosti 
používaných technologií, konzervativnosti domácích subjektů a v neposlední řadě míry 
mezičasové preference.

 Důležitým bodem je tudíž nejen dosavadní vývoj, ale zejména vnímání budoucnosti, tedy 
role očekávání na současné chování. Například očekávaná míra inflace ovlivní současné 
reálné úrokové sazby a spolu s očekáváním vývoje ekonomiky následně například investiční a 
spotřební aktivitu. Dlouhodobě stabilní měnová politika a stejně tak stabilní ekonomické 
prostředí vytváří samo o sobě základ ekonomického rozvoje a růstu. Vysoká volatilita 
úrokových sazeb omezuje odhady vývoje reálné úrokové míry a snižuje význam transmisního 
kanálu, neboť ekonomické subjekty nemění své chování v reakci na nejisté krátkodobé 
změny a nestabilní prostředí omezuje ochotu rozsáhlejších dlouhodobých investic. 
V souvislosti s očekáváními ve vztahu k účinnosti měnové politiky nepochybně patří pojem 
kredibilita. Výroky centrálních bankéřů a síla vlivu dalšího z efektů - „efektu oznámení“ -
umožní nasměrovat chování subjektů v souladu s cíli měnové politiky. Deklaraci tohoto vlivu 
v USA podává například Hoover a Jordá (Hoover– Jordá 2001). Míra kredibility je obecně 
větší v zemích se stabilní a nízkou inflací, což pomáhá i „oklikovějším“ investicím, neboť vývoj 
krátkodobých sazeb je snadněji vysvětlitelný a predikovatelný stejně tak jako další základní 
rizikové prémie za likviditu a inflaci a tudíž lze snáze provádět odhady budoucích úrokových 
sazeb a dlouhodobé úvěrové nástroje jsou běžně používány s prémiemi umožňující realizaci 
dlouhodobých investic jako základu ekonomického rozvoje. Naopak v zemích s vysokou 
volatilitou inflace a mírou nejistoty jako je například Brazílie je většina půjček pouze 
krátkodobého charakteru (data MMF či studie Kamin 1998). Vše výše řečené podtrhuje 
potřebu respektovat místní specifika a fázi vývoje ekonomiky při analýze transmise a lze pro 
                                               
5 Loayaza a Schmidt-Hebbel (Loayaza – Schmidt-Hebbel 2002) ukazují ve sledovaných šesti zemích (Austrálie, 
Kanada, Chile, Spojené království, Izrael, Jižní Afrika), že transmisní mechanismus skrze ceny aktiv nepatří mezi 
klíčové transmisní mechanismy tamější měnové politiky
6 Risk taking channel transmise měnové politiky – dopady vnímání rizika
7 a tím kvality jejich analytických oddělení zahrnujících měnovou politiku ve svých analýzách tvořících podklad 
pro nabídku finančních produktů



to nalézt empirické důkazy v mnoha studiích (například Mojon 2001, Kamin 1998, Gil Diáz 
1998, Cecioni 2010 či Eyzaguirre 1998). 

České prostředí a některé vazby transmisních mechanismů

Podívejme se nyní na Českou republiku v duchu v této práci uvedených ekonomických 
přístupů, myšlenek, logicky odvozených souvislostí a návrhů a s ohledem na empirická data. 
Veškeré empirické závěry jsou založeny na interpretaci dat vycházejících ze statistických 
systémů ČSÚ, ČNB, ECB a Eurostatu.

Prvním parametrem je závislost, ve smyslu propojenosti, na zahraničí. O vysoké míře 
otevřenosti svědčí nadprůměrný podíl exportu a importu na HDP pohybující se kolem 70 % v 
roce 2009 a v letech 2007, 2008 téměř kolem 80 % (ČSÚ 2010). Česká ekonomika je součástí 
Evropské unie a to nejen politickou, ale velmi silně i ekonomickou, kdy zhruba 60-70 % (ČSÚ 
2010, Eurostat 2010) exportu tvoří právě země EU. Pro měnovou politiku dává tato silná 
provázanost hned několik závěrů. Prvním je nutnost respektovat při měnově-politických 
opatřeních politiku ECB (a jiných světových bank) a vyhnout se tak přílivu spekulativního 
kapitálu. Měnově-politické nástroje ECB a jejich předpokládané dopady tvoří součást 
makroekonomické prognózy a podklad pro rozhodování. Druhým je potřeba zahrnutí vývoje 
HDP významných partnerů do makroekonomických modelů právě z důvodu ekonomické 
provázanosti a výraznosti složky zahraniční poptávky v AD. Citlivost na zahraniční produkci 
ještě umocňuje nízká odvětvová diverzifikace. Třetí, mnou doporučovaný faktor, odráží 
propojenost kapitálových a peněžních trhů a tím chování finančních institucí jako silných 
hráčů těchto trhů a citlivost zahraničních partnerů získávajících prostředky pro své 
podnikání. Jedná se o faktor vlivu kapitálových a peněžních trhů, kde v České republice 
existuje velmi malý podíl tržního financování a vysoký podíl bankovních produktů, jejichž 
nabídka mimochodem není tak rozmanitá jako v některých vyspělejších zemí, což odráží i 
konzervativnost českých investorů. Přesto, že podíl IPO a emitovaných dluhopisů, tedy 
tržního financování, se pohybuje pouze kolem 11 %8, tak právě skrze obchodní propojenost 
můžeme pomocí změny likvidity, volatility a hlavních sazeb získat indikátor možných 
problémů, který se na naši ekonomiku projeví s určitým zpožděním právě skrze zahraniční 
obchodní partnery, mateřské a domácí banky. Tato nízká diverzifikace a relativně větší 
monopolní síla9 domácích bank patří mezi faktory snižující časovou flexibilitu okamžitého 
promítnutí „velkoobchodních“ úrokových sazeb do „maloobchodních“, a to zejména u 
subjektů domácností a malých a středních podniků, které téměř výhodnější tržní finanční 
alternativy nemají.

 Nyní přejděme ke struktuře české ekonomiky a působení úrokového kanálu. Vysoký podíl 
investic na HDP (v posledních deseti letech mezi zhruba 22-30 %), složky výrazně procyklické 
a na úrokové sazbě závislé, a vysoký podíl průmyslu a stavebnictví na hrubé přidané hodnotě 
(v posledních deseti letech pohybující se kolem 37 % (ČSU 2010)), jako složky s převažujícími 
dlouhodobými zdroji financování, potvrzuje opodstatněnost úrokového transmisního kanálu. 
Na druhou stranu relativně nízký podíl držby cenných papírů a zadluženosti ve srovnání 
s jinými vyspělými zeměmi EU či USA zajišťuje sice „dražší“, ale stabilnější finanční prostředí.

                                               
8 na rozdíl například od USA, kde tvoří zhruba menší polovinu (vycházeno ze statistik FED, ČNB a ECB), přesto 
však vlivem provázanosti finančních trhů jsou velmi často na bankovní trhy napojeny
9 Ve srovnání se západními zeměmi, kde můžeme hovořit o větší substituovatelnosti bankovních produktů
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 V úrokovém kanálu se velmi často opomíjí zpětná vazba. Chybou by bylo sledovat dopad 
změny oficiální úrokové sazby centrální banky na HDP bez uvědomění si podstaty této změny 
a fungování měnové politiky. Úroková sazba jako jeden z klíčových nástrojů režimu cílování 
inflace v sobě zahrnuje i reakci na vývoj AD, tedy na HDP a v konečném důsledku i na 
cenovou hladinu. Pokud se totiž ekonomika rozvíjí, tak i při zvýšení úrokové sazby se může 
zachovat relativně rychlý růst. To, že změna úrokových měnově-politických sazeb neovlivňuje 
dlouhodobý trend produkce dokládá následující graf vývoje základní refinanční sazby ČNB a 
čtvrtletního sezónně a inflačně očištěného HDP, který vykazuje dlouhodobě mírně rostoucí 
trend. Může to ale také vést k závěru o úspěšnosti měnové politiky. Co se týká zajištění 
dlouhodobé stability v rámci svých možností to taktéž může dokazovat, že mechanismus 
cílování inflace neznamená slepou víru v míru inflace, ale že ČNB zajištěním vhodného 
prostředí k ekonomickému rozvoji pomáhá.

Graf č. 1: Měnově-politická sazba CB a ekonomický vývoj. Zdroj: EUROSTAT, ČNB, vlastní 
výpočty

Na finančních trzích hrají roli ale i ostatní subjekty ze sektoru finančních institucí a v českých 
podmínkách je nutné sledovat zejména sektor bankovního podnikání, který, jak již jsem dříve 
uvedl, má procyklický charakter. Podívejme se nyní na stranu zákazníků finančního trhu, na 
domácnosti a podniky a na jejich typické (průměrné) představitele. Zadluženost českých 
podniků kolem 50 % potvrzuje vliv úrokového kanálu, ale ve srovnání s jinými zeměmi jako je 
například Německo, Japonsko, USA či Anglie, Španělsko nebo Itálie (80 – 130 % (ČNB 2010)) 
se jedná o relativně velmi nízkou hodnotu znamenající přínosy i oběti. Negativně to lze 
vnímat v podobě nižšího efektu finanční páky, plynoucí z nižší likvidity českých finančních 
instrumentů a menšího množství alternativních zdrojů. V jistém smyslu pozitivním přínosem 
může být nižší citlivost zisků podniků a změny úrokových sazeb na vývoj základní úrokové 
sazby a sazeb peněžního trhu. Toto pozitivum je ale pouze ve smyslu jakého nárazníků 
tržních šoků, nicméně „není zadarmo“. Jak ukázaly události posledních dvou let, tak i menší 
podíl závislosti na bankovních úvěrech, zejména pak provozního financování, vede u malých 
a středních podnikům ke krachům, což nám přináší další důkaz vlivu úrokového kanálu. Také 
nízký podíl fixovaných dlouhodobých úvěrů zesiluje závislost na úrokových sazbách, kdy sice 
nedochází ke změně marží již uzavřených úvěrových smluv, ale mění se základna variabilní 
sazby – nejčastěji PRIBOR či EURIBOR s určitou dobou splatnosti. Co se týká domácností, tak 
struktura finančních aktiv domácností ukazuje, že stále velká část je držena v hotovosti a 
vkladech u bank. Pouze zhruba 10 % dluhu tvoří nebankovní produkty, což může vyplývat 



z tuzemské nedůvěry v nebankovní instituce, z větší opatrnosti a z vysoké ceny dané 
informačními bariérami malých subjektů. Konzervativnost a nižší míra konkurence a s tím 
spojená vyšší rigidita přispěla k udržení finančního zdraví českého finančního sektoru, který si 
i v krizových podmínkách udržel kapitálovou přiměřenost v průměru kolem 1210 a 
nevyžadoval finanční injekce ze strany státu, tedy daňových poplatníků. Dále i přes růst 
zadluženosti v posledních letech, poměr dluhu k hrubému disponibilnímu důchodu zaujímá 
zhruba 50-60 % a poměr dluhu na HDP kolem jedné třetiny. Můžeme proto vnímat tento 
sektor jako, prozatím, stabilizační. Výrazně v posledních třech letech klesaly příjmy z úroků a 
spotřeba domácností se ale odpovídající mírou nesnížila, což svědčí o nízkém podílu těchto 
příjmů na celkových rozpočtech domácností a o stabilizačním faktoru spotřeby v rámci cyklů, 
který se postupně v určité míře (!) utvořil po specifických výkyvech v období transformace.

Závěr

Detailnější pohled na mechanismy transmise je důležitý pro pochopení vazeb mezi zásahy 
měnové politiky, ať už očekávanými či neočekávanými, a dopady na dílčí veličiny, jako jsou 
například ceny kapitálu, měn, práce a statků, a konečné makroekonomické veličiny – HDP a 
cenová hladina. Propojenost milionů vazeb zajišťuje, že efekty dopadnou i na subjekty, 
kterých se primárně dotknout nemusely. V makroekonomickém zkoumání sice využíváme i 
mikroekonomické zákonitosti, ale pracujeme s agregovanými trhy a s průměrným 
(většinovým) představitelem a definujeme jeho základní parametry, kterými jsou zejména 
způsob financování, typické spotřební a investiční chování a velikost a struktura bohatství.

Jedním z klíčových činitelů, který se dokáže promítnout přímo či přeneseně do všech 
transmisních kanálů, je měnově-politická úroková sazba. Zde analyzujeme nikoliv směr a 
základní zákonitosti, nýbrž míru působení dílčích kanálů – konkrétně rozsah reakce a její 
zpoždění. Pro účely analýzy nám slouží popis základních parametrů dílčích trhů a u trhu 
finančního v českých podmínkách zejména sektoru bankovního. Úrokový kanál, i když je na 
ostatní řetězce vztahů napojen, rozhodně není kanálem jediným. Například kanál bohatství a 
cen aktiv přestože není primárně vnímán jako dominantní, tak slouží jako indikátor stabilního 
vývoje a varovný signál. Také změna peněžní zásoby potvrzující základní monetární teorie je 
využívána pouze jako jeden z vedlejších indikátorů. Tato práce ukazuje, že základní 
ekonomické mechanismy platí, ale při jejich analýze musíme provést očištění od dalších vlivů 
a srovnávat hodnoty s hodnotami, kterých by bylo dosaženo, kdyby ke změně měnové 
politiky nedošlo. Také je zde ukázáno na lidskou stránku ekonomie ve dvou směrech. Prvním 
směrem je využití znalostí a schopností ekonomů v ekonomických modelech a druhým role 
chování a očekávání ekonomických subjektů jako základu veškerých ekonomických 
mechanismů.

 K popsání těchto vztahů a ke zjištění konečných důsledků jsou vytvářeny makroekonomické 
modely využívající ekonomické teorie, přirozenou logiku, empirie a expertní názory. Jako 
potřebné podklady a data slouží historická data, vědecké práce, hodnoty vyspělých zemí a 
expertní odhady, kde konečné predikce centrálních bank zůstávají stále predikcemi 
ekonomů. Pro analýzy hledáme optimální model, který je „dostatečný“ ve smyslu přílišného 
nezahlcení podmínkami a proměnnými. Většina odborných prací i ekonomická logika sama o 
sobě dokládá stejnost směrů působení mechanismů v této práci uvedených, liší se pouze 

                                               
10 minimální požadovaná hodnota je 8, průměrná kapitálová přiměřenost v letech 2002-2010 českého 
bankovního sektoru je cca 13



kvantitativní stránka či se můžeme setkat s nepřesnostmi plynoucích z neznalostí v této práci 
uvedených souvislostí.
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