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Seznam použitých zkratek

AR Autoregresní proces
AR(p) Autoregresní proces řádu p
ARI Integrovatelný autoregresní proces
ARI(p,d) Integrovatelný autoregresní proces řádu p, d
ARIMA Integrovatelný proces (autoregresní integrovatelný

proces klouzavých průměrů)
ARIMA(p,d,q) Integrovatelný proces řádu p, d, q
ARMA Smíšený proces
ARMA(p,q) Smíšený proces řádu p, q
cov(.) Kovariance časové řady nebo náhodného procesu
ČR Česká republika
ČSÚ Český statistický úřad
E(.) Střední hodnota časové řady nebo náhodného procesu
EU Evropská unie
HP filtr Hodrik-Prescott filtr
IMA Integrovatelný proces klouzavých průměrů
IMA(d,q) Integrovatelný proces klouzavých průměrů řádu d, q
MA Proces klouzavých průměrů
MA(q) Proces klouzavých průměrů řádu q
MSE Střední čtvercová chyba
regARIMA Lineární regresní model s ARIMA modelem pro chyby
SAR Sezónní autoregresní proces
SAR(P) Sezónní autoregresní proces řádu P
SARMA Sezónní smíšený proces řádu
SARMA(p,q)(P,Q) Sezónní smíšený proces řádu p, q a P,Q
SARIMA Sezónní smíšený integrovatelný proces
SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) Sezónní smíšený integrovatelný proces řádu p, d, q

a P,D,Q
SI Sezónní integrovatelný proces
SI(d,D) Sezónní integrovatelný proces řádu d,D
SMA Sezónní proces klouzavých průměrů
SMA(Q) Sezónní proces klouzavých průměrů řádu Q
SSE Součet čtvercových chyb
var(.) Rozptyl časové řady nebo náhodného procesu
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Úvod
Základem kvantitativní analýzy jsou reprezentativní a kvalitní statistická data.
Jejich analýza se stává důležitým zdrojem informací a proces jejich získávaní,
zpracovaní (mnohdy s využitím modelového přístupu) a interpretace je postup
komplikovaný a časově náročný. Bez ohledu na zvolenou techniku jejich zpra-
covaní je správné pochopení vstupních dat nezbytným předpokladem kvalitních
výsledků.1

Data jsou výsledkem každodenní lidské aktivity a nesou užitečnou kvanti-
tativní informaci, ačkoliv tato informace je již historická. Mohou mít podobu
časových řad nesoucí informaci o numerických hodnotách proměnných v jed-
notlivých po sobě jdoucích obdobích různé délky, jako jsou nejčastěji roky, čtvrtletí,
měsíce či dny. Oproti tomu průřezová data představují pozorování ve stejném
období, tj. k určitému okamžiku. Zvláštním druhem statistických údajů jsou pa-
nelová data, která vznikají opakováním výběrového šetření v různých obdobích.

Neexperimentální charakter statistických dat působí při jejich zpracování a
analýze řadu problémů. Jde např. o nedostatečný počet pozorování, v údajích
časových řad získáváme opakovaným výběrem ze základního souboru multiko-
linearitu, data jsou zatížena chybami měření, atd.2

Významným problémem zpracování dat a jejich následné nekorektní interpre-
tace je skutečnost, že data představují náhodné veličiny (jako výsledek měření),
které obsahují krom informace také chyby měření (šum). Podle příčiny vzniku
jde buď o náhodné, systematické, případně hrubé chyby (způsobené výjimečnou
příčinou, nesprávným záznamem výsledku, . . . ). Chyby mohou být způsobeny
různými faktory (podle [23]):

• instrumentální: způsobeny konstrukcí měřícího přístroje,

• metodické: související s použitou metodikou stanovení výsledků,

• teoretické: závislé na použitém postupu měření,

• zpracování dat: numerické chyby a chyby způsobené nevhodnými metodami
vyhodnocení.

U časových řad je nezbytné před jejich použitím provést analýzu zahrnující je-
jich očištění od sezónní složky, trendu, cyklické složky atd. Tato práce se v dalších
částech zabývá právě sezónním očištěním a periodicitou časových řad jako nezbyt-
ným krokem předcházejícím jejich použití v kvantitativní analýze.

Cílem práce je prozkoumat a popsat současný stav problematiky periodicity a
sezónnosti v časových řadách a jejich demonstrace na reálných datech. Protože jde
o velmi širokou oblast, práce se zaměří především na základní techniky používané
v rámci analýzy sezónní a periodické složky časové řady. Získané poznatky jsou
aplikovány na souhrnný praktický příklad.

Cíli práce odpovídá její následující struktura. Po vymezení základních poj-
mů přichází kapitola věnující se periodické a sezónní složce v časových řadách.

1 Krátkou diskuzi ilustrující problém datového vstupu pro regresní analýzu podává např.
Hebák v úvodu své učebnice, [13].

2 Podrobněji [19].
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Čtvrtá kapitola je aplikační a obsahuje jednoduchý příklad sloužící k identifikaci
a analýze sezónní složky a její následné očištění na konkrétních datech. Poslední
část shrnuje zjištěné závěry celé práce.

Protože jedním z cílů je i praktická demonstrace výsledků na pozorovaných
datech, práce se zaměří především na periodicitu a sezónnost u ekonomických
časových řad.

Před tím, než se dostaneme k popisu periodické a sezónní složky časové řady,
uveďme alespoň stručný exkurz spojený s historickým pohledem na problematiku
sezónnosti. Mnoho současných postupů je modifikací nebo rozšířením metod ma-
jících svůj základ v počátcích analýzy časových řad.3

Téma sezónnosti a periodicity časových řad začalo být v centru pozornosti
v polovině 19. století. Postupu odstranění sezónnosti především v ekonomických
časových řadách byla věnována pozornost na počátku 20. století, kdy se začaly
vyžívat aditivní a multiplikativní dekompozice časových řad. Tyto přístupy byly
dále rozvíjeny v předválečném období.

V polovině 19. století se také objevuje první myšlenka, že sezónnost se může
v čase měnit. Téměř sto let později se objevily pokusy nejprve eliminovat trend,
případně cyklickou složku z časové řady a poté zachytit sezónní složku. Někteří
odstranili trend diferencováním, jiní používali lineární funkce časové proměnné,
klouzavé průměry, případně jejich kombinaci.

V roce 1954 začal Shiskin očišťovat časové řady metodou, která se stala zák-
ladem X-11 Census. Tyto metody vycházejí z modifikace jednoduché myšlenky
konstrukce tzv. sezónních indexů jako podílu skutečných hodnot a klouzavých
průměrů. V posledních letech se stále objevují modifikace těchto metod sezón-
ního očišťování - např. X-12 ARIMA.

Významný krok v analýze časových řad byl učiněn Yuleho autoregresním
modelem (AR procesy) a Slutského modelem klouzavých průměrů (MA procesy)
v roce 1927. V roce 1952 Whittle pomocí těchto modelů analyzoval sezónnost.
Výsledkem tohoto přístupu vznikla v 70. letech tzv. Box-Jenkinsova metodologie
analýzy časových řad. V této metodologii se původní časová řada a její jednotlivé
složky modelují pomocí modelů ARIMA (příp. SARIMA), které berou v úvahu
nejen deterministický trend a sezónní složku, ale také stochastické vlastnosti.

To, že otázky týkající se sezónnosti se neřeší jen v praxi, ale jsou předmětem
i současného akademického zájmu, dokládají následující práce. Přehled o základ-
ních metodách pro zpracování sezónních vlivů v časových řadách obsahuje např.
[26], aplikaci v podobě řešených příkladů nabízí např. [3] nebo [22]. Problém pe-
riodicity a sezónnosti je diskutován také např. v rámci širšího tématu týkající
se metod dekompozice pro časové řady s nepravidelně pozorovanými hodnotami
v [12], apod.

3 Krátký nástin základních otázek spojených s periodicitou a sezónností uvádí např. [4].
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1. Časové řady a jejich analýza
Tato kapitola vybuduje nezbytný aparát potřebný k analýze sezónnosti a perio-
dicity v časových řadách.

1.1 Časová řada

Podle [30] je časová řada posloupnost věcně a prostorově srovnatelných pozorová-
ní, jež jsou uspořádána z hlediska času ve směru minulost až přítomnost.

Podle periodicity sledování lze časové řady rozdělit na dlouhodobé (roční
frekvence) a krátkodobé (zaznamenávány ve čtvrtletních, měsíčních, týdenních,
denních, příp. i jiných periodách). Měsíční a čtvrtletní časové řady patří v ekonomii
mezi nejsledovanější.

Statistická data typu časových řad se vyznačují určitými specifickými vlast-
nostmi, které je třeba při jejich analýzách zohlednit (podrobněji [24]):

• srovnatelnost a přepočitatelnost veličin sledovaných v delších časových oka-
mžicích, např. v souvislosti se změnou metodiky, vyjádřením v běžných
cenách, změnou chování spotřebitele,

• zastarávání údajů projevující se především v delších časových řadách –
v souvislosti s tímto problém je důležité se zamyslet nad optimální délkou
časové řady, protože ne vždy platí pravidlo, čím více údajů, tím lépe,

• volba hustoty časových bodů v nichž je hodnota veličiny zjišťována – body
pozorování se volí na časové ose jako ekvidistantní s tím, že vysoká nebo
nízká hustota dat má své výhody a nevýhody.

• problémy s kalendářem, který je dělen na měsíce s nestejným počtem dnů,
kolísajícím počtem pracovních dnů a víkendů, existence přestupného roku,
pracovních svátků,1 . . .

1.2 Analýza časových řad

Analýzou časových řad rozumíme soubor metod, které slouží k popisu časových
řad a případně k předpovídání jejich budoucího vývoje.

S cílem popsat historické chování se vytváří modely časových řad, jejichž zák-
ladem je jednorozměrný model časové řady v následujícím tvaru

yt = f(t, Et),

pro t = 1, 2, . . . , n;n ∈ N, kde yt je modelovaná časová řada a Et je hodnota
náhodné složky v čase t.

1 Abychom zajistili srovnatelnost, převádíme obvykle všechna období na jednotkový časový
interval. Nejčastěji provádíme očištění na kalendářní dny, případně na dny obchodní. Jde o tzv.
kalendářní očišťování.
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Vedle jednorozměrných modelů lze využít také vícerozměrné modely časových
řad, kde vývoj řady není ovlivněn pouze časovým faktorem, ale i jinými ukazateli.
Model lze formálně specifikovat ve formě

yt = f(t, x1, x2, . . . , xm, Et),

pro t = 1, 2, . . . , n, kde xi, i = 1, 2, . . . ,m;m ∈ N jsou faktorové ukazatele ovlivňu-
jící analyzovanou časovou řadu yt, podrobněji např. [20].

K jednorozměrným modelům časových řad lze obecně přistupovat třemi zák-
ladními způsoby:

• klasický model,

• Box-Jenkinsova metodologie,

• spektrální analýza.

Úvod do analýzy časových řad nabízí [14], podrobnější výklad uvádí např.
[11].

1.2.1 Klasický model

Klasický (formální) model pouze popisuje formu pohybu, nikoliv poznání věcných
příčin dynamiky časové řady. Model vychází z dekompozice časové řady na čtyři
složky (formy časového pohybu):

• trend (Tt): hlavní tendence dlouhodobého vývoje,

• sezónní složka (St): pravidelně se opakující odchylka od trendové složky
s periodicitou kratší nebo rovnou jednomu roku,

• cyklická složka (Ct): kolísání kolem trendu v důsledku dlouhodobého cyk-
lického vývoje s délkou periody delší než jeden rok, složka někdy bývá
zahrnuta pod složku trendovou, vyjadřující střednědobou tendenci vývo-
je s oscilačním charakterem,

• náhodná složka (Et): nelze popsat žádnou funkcí času, jde o zbytkovou část
časové řady.

První tři složky tvoří systematickou část průběhu a chování časové řady. Nej-
častěji používaný tvar rozkladu je dvojího typu:

• aditivní
yt = Tt + St + Ct + Et = Yt + Et, (1.1)

• multiplikativní
yt = TtStCtEt, (1.2)

kde t = 1, 2, . . . , n;n ∈ N a Yt souhrnně označuje teoretickou (systematickou)
složku ve tvaru Yt = Tt + St + Ct. Tvar (1.2) lze logaritmickou transformací
převést na tvar (1.1).
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Např. [16] uvádí možnost, že hodnoty systematické a náhodné složky se sčítají,
zatímco jednotlivé elementy systematické složky jsou v součinovém tvaru

yt = TtStCt + Et.

Jde o tzv. smíšený model časové řady.

Parametry těchto modelů jsou často odhadovány pomocí metody nejmenších
čtverců. Ačkoliv je tato metoda při výkladu používána, není v dalším textu ex-
plicitně popsána, je však představena např. v [1].

1.2.2 Box-Jenkinsova metodologie

Box-Jenkinsova metodologie považuje za základní prvek modelu časové řady ná-
hodnou složku, jež může být tvořena korelovanými náhodnými veličinami. Přístup
tedy neklade důraz na konstrukci systematické složky, ale na korelační analýzu
případně i závislých pozorování. Vznikají tak autoregresní procesy (AR), procesy
klouzavých součtů (MA), smíšené modely (ARMA), nebo jejich další modifikace
(ARIMA, . . . ).

1.2.3 Spektrální analýza

Pomocí spektrální analýzy je časová řada považována za kombinaci sinusoid a ko-
sinusoid s různými frekvencemi a amplitudami. Tato koncepce umožňuje provést
explicitní popis periodického chování časové řady, tedy vystopovat složky pe-
riodicity, které tvoří věcné vlastnosti zkoumaného procesu. Faktor časové proměn-
né není stěžejní a je nahrazen frekvenčním faktorem.

1.3 Periodicita

Pokud časová řada obsahuje cyklickou nebo sezónní složku, případně mohou být
obě složky současně, hovoříme o periodické složce (Pt). Dále budeme používat
(aditivní) modely časových řad ve tvaru

yt = Tt + Pt + Et, (1.3)

pro t = 1, 2, . . . , n, kde yt jsou hodnoty časové řady, Tt je její trendová složka, Et

je náhodná složka a n ∈ N je počet pozorování.
Podle jiné koncepce, lze časovou řadu popsat pomocí sinusoid a kosinusoid

o různých frekvencích a amplitudách. Tato koncepce umožňuje provést explicitní
popis periodického chování časové řady a identifikovat významné složky periodi-
city, které se podílí na věcných vlastnostech zkoumaného procesu. Jde o harmo-
nickou (spektrální) analýzu.

1.4 Sezónnost

Sezónním očišťováním se rozumí odstranění sezónní složky časové řady. V mode-
lovém přístupu reprezentuje sezónní složka sezónní vliv, kterým rozumíme soubor
přímých a nepřímých příčin, které se pravidelně opakují každý rok.
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V souvislosti s analýzou sezónnosti je prvním úkolem identifikovat, zda jsou
sezónní výkyvy statisticky významné. Prokážeme-li existenci sezónní složky v ča-
sové řadě, následuje kvantifikace sezónních výkyvů.

Při měření a analýze sezónnosti zavedeme dva časové indexy - pořadí periody
a pořadí dílčího období uvnitř periody. Předpokládejme, že délka časové řady se
sezónní složkou je n = km, kde k je počet period (většinou let) a m je počet
dílčích období uvnitř periody. Periodu budeme značit indexem i = 1, 2, . . . , k
a dílčí období uvnitř periody j = 1, 2, . . . ,m. Zatímco číslo k se řídí počtem
sledovaných let (závisí na délce pozorované časové řady), číslo m závisí na délce
periody a bývá obvykle buď 12 pro měsíční nebo 4 pro čtvrtletní údaje. Hodnoty
zkoumaného znaku v j-tém dílčím období i-té periody označíme yij. Analogicky
i ostatní proměnné.2

K měření sezónního kolísání používáme sezónní (periodické) odchylky ∆pij,
které jsou definovány jako rozdíl mezi hodnotou časové řady yij a hodnotou
očištěnou od vlivu sezónních faktorů Yij (vyrovnaná hodnota Yij může být např.
průměrná hodnota časové řady nebo klouzavý průměr)

∆pij = yij − Yij.

Sezónní odchylky používáme jako míru sezónnosti v případě aditivního modelu
časové řady.

Průměrná odchylka od j-té sezóny je definována následujícím vztahem

∆̄pj =

∑m

i=1 ∆pij
m

.

Jako míru sezónnosti v případě multiplikativního modelu časové řady se použí-
vají sezónní indexy. Sezónní (periodické) indexy pij jsou definovány jako podíl
hodnoty časové řady yij a hodnoty očištěné od sezónních vlivů Yij

pij =
yij
Yij

.

Sezónní indexy se vyjadřují v % a jejich hodnota udává počet procent, o které
se skutečný údaj odlišuje od průměrné hodnoty časové řady nebo od hodnot vy-
jadřující trend. Pokud je sezónní index větší než 1, jde o sezónní nárůst, v opačném
případě o sezónní pokles.

Průměrný sezónní index j-té sezóny se definuje analogicky aditivnímu modelu

p̄j =

∑m

j=1 pij

m
.

Součet průměrných sezónních indexů by měl být roven počtu sezón m (např.
u čtvrtletní frekvence číslu 4). Pokud podmínka není splněna, přepočítáme skutečné
průměrné sezónní indexy poměrem m

součet průměrných sezónních faktorů . Získáme

tak sezónní faktory.3

Důvody pro sezónní očišťování jsou následující (podrobněji [4]):

2 Tedy např. proměnná y35 označuje třetí rok a pátý měsíc (v případě měsíční frekvence).
Není to tedy 35 pozorování, nýbrž jde celkově o pozorování v čase t = m(i− 1) + j.

3 Podrobněji k měření sezónnosti např. [6].
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• možnost kvalitnější konstrukce předpovědí krátkodobých časových řad,

• použití očištěných časových řad při konstrukci ekonometrických modelů,

• dosažení srovnatelnosti hodnot za jednotlivé měsíce příp. čtvrtletí.

Obecně lze tvrdit, že existuje-li sezónní složka, může zakrýt dynamiky sle-
dovaných jevů a tím znemožnit objektivní srovnání hodnot uvnitř daného roku.

Sezónně očištěná data lze použít při konstrukci ekonometrických modelů, stále
však existuje riziko zkreslených či nevydatných odhadů parametrů. Navíc je velmi
obtížné identifikovat, jaký vliv má sezónní očišťování na přesnost předpovědí.

Obecným problémem je zjistit, zda je řada adekvátně sezónně očištěna. Existu-
je řada kritérií hodnotících kvalitu sezónního očištění, všechna jsou však ne-
dokonalá. Navržená kritéria vycházejí z obecných předpokladů, jak má vypadat
nesezónní řada. Avšak sezónně očištěná řada není nesezónní řadou a může se
od ní výrazně lišit. Tato skutečnost je také základním zdrojem kritiky sezónního
očišťování.4

4 Podrobnější diskuze týkající se správnosti sezónního očištění lze najít v [4], kde mimo
jiné autoři na str. 5 s nadsázkou uvádí, že . . . očišťování se provádí proto, aby bylo umožněno
nestatisticky vzdělané odborné veřejnosti snáze interpretovat statistická data.
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2. Periodicita časové řady
Tato kapitola se podrobněji zabývá periodickou složkou časových řad. Představu-
je harmonickou analýzu jako základní nástroj používaný pro identifikaci a mo-
delování periodické složky časových řad. Kapitola je založena na [16], pokud není
uvedeno jinak.

2.1 Harmonická analýza

Základním prvkem harmonické analýzy je Fourierova řada.
Pro jednoduchost nejprve předpokládejme, že zkoumaná časová řada yt má

konstantní trend a osciluje kolem konstanty µ (střední hodnota). Pak tuto časovou
řadu lze zapsat v goniometrickém tvaru (trigonometrický polynom v reálném
oboru)

yt = µ+
H
∑

j=1

αj sin(ωjt) +
H
∑

j=1

βj cos(ωjt) + Et, (2.1)

pro t = 1, 2, . . . , n, kde H = n
2

pro n sudé, příp. H = n−1
2

pro n liché, ωj =
2πj
n

pro j = 1, 2, . . . , H je j-tá frekvence a µ, αj , βj ∈ R jsou koeficienty.
Výraz (2.1) si lze představit jako výsledek součtu H harmonických členů (har-

monik). Z pohledu vlnové délky se jedná o vlnění o různých frekvencích ωj (re-
spektive délkách periody τj, viz dále) a o různých amplitudách. Ekvivalentně si lze
každý proces představit jako proces vytvořený velkým počtem vzájemně se prolí-
najících goniometrických křivek. Mluvíme o vyjádření časové řady ve frekvenční
(spektrální) doméně.

Trigonometrický polynom lze ekvivalentně přepsat ve tvaru

yt = µ+
H
∑

j=1

Fj(t) + Et, (2.2)

kde

Fj(t) = Aj sin(ωjt+ ϕj)

= Aj [cosϕj sin(ωjt) + sinϕj cos(ωjt)]

= Aj cosϕj sin(ωjt) + Aj sinϕj cos(ωjt),

pro t = 1, 2, . . . , n, kde Fj(t) je harmonický člen j-tého řadu, který je definován
na Fourierově periodě τj = 2πn

j
, pro j = 1, 2, . . . , H, Aj je amplituda kmitu

pro j-tou periodu a ϕj je fázový posun.1

Pak je možné (2.2) vyjádřit jako

yt = µ+
H
∑

j=1

Aj cosϕj sin(ωjt) +
H
∑

j=1

Aj sinϕj cos(ωjt) + Et, (2.3)

1V teorii harmonické analýzy je vztah mezi periodou a frekvencí chápán v jiném významu
než ve fyzikálním pojetí.
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přičemž vztahy (2.1) a (2.3) jsou ekvivalentní tehdy, pokud pro j = 1, 2, . . . , H
platí

αj = Aj cosϕj,

βj = Aj sinϕj.

Dohromady dostáváme

βj
αj

=
Aj sinϕj

Aj cosϕj

= tan(ϕj) (2.4)

a společně

α2
jβ

2
j = (Aj cosϕj)

2 + (Aj sinϕj)
2 = A2

j(cos
2 ϕj + sin2 ϕj) = A2

j ,

tzn., že amplitudu kmitu Aj lze vyjádřit pomocí koeficientů harmonik αj a βj.
Výraz (2.1) obsahuje součet H harmonik

Aj sin(ωjt+ ϕj) = αj sin(ωjt) + βj cos(ωjt). (2.5)

Tedy jednotlivé harmoniky jsou o to důležitější, oč jsou koeficienty αj a βj j-té
harmoniky odlišnější od nuly. Potom podle (2.4) je větší i amplituda kmitu pro
j-tou periodu Aj. Obecně ale neplatí, že všechny harmoniky v (2.1) a jejich koefi-
cienty αj a βj jsou významné (v této souvislosti mluvíme o přeparametrizovaném
modelu).

2.2 Modelování periodických řad

Uvažujme časovou řadu v obecném aditivním modelu ve tvaru (1.3) s konstantním
trendem. Pak jednotlivé složky lze interpretovat následujícím způsobem:

• Pro trend platí Tt = µ ∈ R. Pro empirické (pozorované) hodnoty časové
řady yt zavedeme časovou řadu teoretických hodnot Yt a platí

Yt = Tt + Pt = µ+
m
∑

j=1

αj sin(ωjt) +
m
∑

j=1

βj cos(ωjt). (2.6)

Tento model se nazývá model skrytých period.

• Náhodná složka Et modelu je dána výrazem (v analýze předpokládejme,
že prvních m harmonik (m ≤ H) je významných a tedy amplitudy těch-
to kmitů jsou ve srovnání s amplitudami ostatních harmonických členů
„výraznější“)

Et =
H
∑

j=m+1

αj sin(ωjt) +
H
∑

j=m+1

βj cos(ωjt).

O náhodné složce předpokládáme, že se pro všechna t jedná o posloup-
nost nezávislých normálně rozdělených náhodných veličin s nulovou střední
hodnotou a konstantním rozptylem.
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• S využitím předchozích dvou poznatků, lze pro aditivní model při daném t
vyjádřit periodickou složku Pt jako

Pt = Yt − µ =
m
∑

j=1

αj sin(ωjt) +
m
∑

j=1

βj cos(ωjt).

Pro odhad parametrů modelu skrytých period použijeme metodu nejmenších
čtverců a s využitím (2.6) dostáváme

min
n
∑

t=1

(yt − Yt)
2 =

n
∑

t=1

(yt − Tt − Pt)
2

=
n
∑

t=1

(

yt − µ−
m
∑

j=1

αj sin(ωjt)−
m
∑

j=1

βj cos(ωjt)

)2

.

Minimalizací předchozího výrazu vzhledem k µ, αj a βj dostáváme soustavu
normálních rovnic a její řešení (2.7) – (2.9)

n
∑

t=1

yt = µn+
m
∑

j=1

αj

n
∑

t=1

sin(ωjt) +
m
∑

j=1

βj

n
∑

t=1

cos(ωjt)

n
∑

t=1

yt sin(ωjt) = µ
n
∑

t=1

sin(ωjt) +
m
∑

j=1

αj

n
∑

t=1

sin2(ωjt) + . . .

. . .+
m
∑

j 6=k=1

βj

n
∑

t=1

sin(ωjt) cos(ωjt)

n
∑

t=1

yt cos(ωjt) = µ

n
∑

t=1

cos(ωjt) +
m
∑

j=1

αj

n
∑

t=1

sin(ωjt) cos(ωjt) + . . .

. . .+
m
∑

j=1

βj

n
∑

t=1

cos2(ωjt)

µ̂ =
1

n

n
∑

t=1

yt = ȳt, (2.7)

α̂j =
2

n

n
∑

t=1

yt sin(ωjt), j = 1, . . . ,m, (2.8)

β̂j =
2

n

n
∑

t=1

yt cos(ωjt), j = 1, . . . ,m. (2.9)

Zobecněním modelu (1.3) o trend měnící se v čase dostáváme modifikovanou
rovnici (2.6)

Yt = Tt + Pt = Tt +
m
∑

j=1

α∗
j sin(ωjt) +

m
∑

j=1

β∗
j cos(ωjt),

kde Tt je model trendu a α∗
j a β∗

j jsou koeficienty j-té harmoniky.
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Základní myšlenkou vytvoření modelu skrytých period s měnícím se tren-
dem je převedení tohoto modelu pomocí jednoduché transformace časové řady
na časovou řadu s konstantním trendem a postupovat podle kroků uvedených
dříve. Touto vhodnou transformací je určení odchylek původních empirických
hodnot yt od trendu Tt, jehož model jsme vytvořili. Odchylky vypočteme jako

y∗t = yt − Tt

s předpokladem, že průměrné přírůstky pozorovaných hodnot a trendu jsou shod-
né (ȳ = T̄ ) a tedy tyto odchylky mají nulový průměr ȳ∗ = 0. Tím se dostáváme
k časové řadě odchylek od trendu y∗t , která má již konstantní trend. Model má
pak charakter modelu skrytých period ve tvaru

y∗t = Y ∗
t + Et = Pt + Et =

m
∑

j=1

α∗
j sin(ωjt) +

m
∑

j=1

β∗
j cos(ωjt) + Et. (2.10)

Odhad parametrů vycházející z řešení normálních rovnic má následující podo-
bu

µ̂∗ =
1

n

n
∑

t=1

y∗t = ȳt,

α̂∗
j =

2

n

n
∑

t=1

y∗t sin(ωjt), j = 1, . . . ,m,

β̂∗
j =

2

n

n
∑

t=1

y∗t cos(ωjt), j = 1, . . . ,m.

2.3 Identifikace periodicity

Předchozí část ukázala využití harmonické analýzy k modelování periodicity časo-
vé řady za předpokladu, že příslušná perioda (resp. frekvence) je předem známá.
Prakticky však stojíme před složitějším problémem. Nejprve musíme zjistit, zda
analyzovaná časová řada obsahuje významnou periodicitu a jaká je její hodnota.
Z formálního hlediska se jedná o úlohu nalezení velikosti periodicity pro mo-
del skrytých period (ve tvaru (2.6) nebo (2.10)). Za tímto účelem se používají
techniky, které lze rozdělit do dvou skupin:

• metody vizuálních odhadů: grafy časových řad (podrobněji např. [5]), modi-
fikace klouzavých průměrů, integrální křivky, . . . ,

• objektivní metody analýzy časových řad: autokorelační funkce, koherentní
charakteristiky, analýza periodogramu a spektrální analýza časových řad.

K nejúčinnějším nástrojům sloužícím k odhadu parametrů periodicity v časo-
vých řadách lze řadit periodogram a spektrální analýzu.

Periodogram umožňuje identifikovat hodnoty ωj, které jsou v analyzované řadě
významné. Periodogram můžeme zapsat ve tvaru

I(ω) =
1

2πn





(

n
∑

t=1

yt cos(ωt)

)2

+

(

n
∑

t=1

yt sin(ωt)

)2


 ,
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kde −π < ω < π, a n je počet pozorování. Ze zápisu periodogramu je zřejmé, že
v každém bodě ω jde o realizaci náhodné veličiny.

V prvním kroku nerozlišujeme mezi významnými a nevýznamnými frekvence-
mi. Teprve až následně rozhodneme, kterou frekvenci lze považovat za význam-
nou (významné frekvence budou ty frekvence, v nichž je hodnota periodogramu
vysoká). V této fázi však neexistuje objektivní kritérium pro určení významné
frekvence. Mezi nejpoužívanější kritéria patří Fisherův nebo Siegelův test.2 Po-
drobněji o periodogramu pojednává např. [16] nebo [18].

Základ koncepce spektrální analýzy je předpoklad stacionarity časové řady,
kdy stacionární proces yt lze vyjádřit jako

yt =

∫ π

0

sin(ωt)dω +

∫ π

0

cos(ωt)dω.

Pojem stacionarity je důležitý také pro celou Box-Jenkinsovu metodologii.
Stochastický proces se nazývá striktně stacionární, jestliže pro jakoukoliv indexní
část (t1, t2, . . . , tn) z T a jakékoliv reálné číslo k, pro které ti+k ∈ T, i = 1, 2, . . . , n
platí

F (Xt1 , Xt2 , . . . , Xtn) = F (Xt1+k, Xt2+k, . . . , Xtn+k),

kde F (.) je sdružená distribuční funkce. Striktní stacionarita říká, že pravdě-
podobnostní chování daného stochastického procesu je časově invariantní.

Platí-li pro všechna t, že stochastický proces má konstantní střední hodno-
tu a první dva momenty konečné a kovarianční funkce závisí pouze na časové
vzdálenosti náhodných veličin, potom se daný proces nazývá slabě stacionární.
V dalším výkladu bude stacionarita procesu chápána ve smyslu slabé stacionarity.

V případě stacionárního stochastického procesu Xt, E(Xt) = µ ∈ R lze defi-
novat:

• autokovarianční funkci: γk = cov(Xt, Xt+k) = E(Xt − µ)(Xt+k − µ),

• autokorelační funkci: ρk =
cov(Xt,Xt+k)√

var(Xt)
√

var(Xt+k)
= γk

γ0
,

• parciální autokorelační funkce: nese informaci o korelaci veličin Xt a Xt+k

očištěné o vliv veličin ležících mezi nimi (na rozdíl od autokovarianční a
autokorelační funkce).

Podrobnější výklad nabízí např. [25].

2 Složitost celého postupu je navíc umocněna problémem nazývaným nerozlišitelnost
frekvencí (tzv. aliasing): příliš vysoké frekvence, které odpovídají krátkým periodám, mohou
splývat s jinými frekvencemi s podobnými periodami.
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3. Sezónnost časové řady
Tato kapitola se podrobněji zabývá sezónní složkou a popisuje možné způsoby
sezónního očištění.

Abychom se vyhnuli možným nedorozuměním, spojených se sezónním očišťová-
ním, je dobré si vedle definice sezónní složky uvědomit, že pokud chceme analy-
zovat sezónnost, musí být frekvence pozorování časové řady vyšší než je perioda
sezónního chování.

Při analýze sezónnosti se obvykle postupuje v následujících třech krocích (po-
drobněji [15]):

• zjištění přítomnosti sezónní složky časové řady,

• její odhad,

• odstranění.

Podívejme se na jednotlivé metody identifikace a očišťování spojené se sezón-
ním chování časové řady.

3.1 Dekompozice časové řady

Dekompozici časové řady jsme již ukázali v rámci řešení periodicity časových řad.
Připomeňme, že periodicitu v časové řadě můžeme chápat jako pravidelné fluktu-
ace hodnot kolem jejího trendu. Periodickou složku lze rozlišit na krátkodobou,
sezónní a cyklickou. A právě sezónní složku lze identifikovat téměř ve většině
ekonomických řad. Ze statistického hlediska lze sezónnost modelovat jako (viz
[24]):

• sezónnost proporcionální: velikost kolísání souvisí s trendovou složkou (am-
plituda sezónního výkyvu se zvyšuje s rostoucím trendem a snižuje s kle-
sajícím trendem. Pouze u časových řad s konstantním trendem je její am-
plituda v celém zkoumaném časovém úseku neměnná), kdy sezónní výkyv
a trendová složka spolu kolísají násobením a charakteristikou sezónního
kolísání je relativní číslo - sezónní index,

• sezónnost konstantní: amplituda sezónnosti se nemění v závislosti na tren-
dové složce a chová se stejně jako proporcionálně chápaná sezónnost v časové
řadě bez trendové složky. Měřítkem sezónního kolísání je absolutní číslo -
sezónní odchylka (konstanta), která se s trendovou složkou sčítá.

Předchozí dělení sezónní složky odpovídá chápaní multiplikativního a aditivního
modelu časové řady.

Bez ohledu na druh chování sezónní složky vždy budeme předpokládat, že
v souladu s dekompozičním přístupem máme sezónní složku neměnnou v celém
zkoumaném časovém úseku.
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3.1.1 Identifikace sezónní složky

V dalším výkladu se omezíme na typ modelu, ve kterém je systematická složka
součtem, příp. součinem trendu a sezónnosti. Vytváření konkrétních modelů je
ovlivněno předpoklady, které klademe na typ trendu a charakter sezónnosti.

K tomu, abychom mohli ohodnotit, do jaké míry se modelem podaří popsat
a vystihnout skutečná pozorování časové řady, potřebujeme odhadnout velikost
rozptylu. Pro kvalitu předpovědi se používají kritéria součtu čtvercových chyb
(SSE), střední čtvercová chyba (MSE), . . . Tato oblast je podrobně popsána např.
v [7], proto není v dalším popisu detailněji diskutována.

Model konstantní sezónnosti

Model předpokládá, že rozsah sezónních oscilací se ve vývoji časové řady během
jednotlivých roků nemění a absolutní výše výkyvů se pravidelně objevuje v každém
j-tém dílčím období. Pak pro model Yij = Tij + Sij, platí

Sij = βj,

pro i = 1, 2, . . . , k a j = 1, 2, . . . ,m.
Navíc je nutné, aby sezónnost měla stabilní charakter uvnitř roku. Proto je

připojena normující podmínka, aby se vývoj po dokončení periodického období,
v němž k výkyvům dochází, znovu navrátil do výchozího stavu. Formálně lze psát

m
∑

j=1

βj = 0 (3.1)

pro každý i-tý rok a pro i = 1, 2, . . . , k.
Předpoklady týkající se charakteru sezónnosti musí být doplněny i o před-

poklady na vývoje trendu. Jedna z nejjednodušších možností je konstantní trend
v čase. Pak systematická složka modelu má pro i-tý rok a j-tou sezónu následující
tvar: Yij = α0 + βj a celý model má tvar

yij = α0 + βj + Eij,

kde α0 je úroveň trendu.
Protože se jedná o model lineární v parametrech, lze k odhadu parametrů

použít metodu nejmenších čtverců, která dává následující vztahy

k
∑

i=1

(

m
∑

j=1

yij

)

=
k
∑

i=1

(

m
∑

j=1

α0

)

+
k
∑

i=1

(

m
∑

j=1

βj

)

k
∑

i=1

yij =
k
∑

i=1

α0 +
k
∑

i=1

bj j = 1, 2, . . . ,m.

Úpravou předchozích vztahů získáme systém normálních rovnic

k
∑

i=1

(

m
∑

j=1

yij

)

= kmα0 +
k
∑

i=1

(

m
∑

j=1

βj

)

k
∑

i=1

yij = kα0 + kβj j = 1, 2, . . . ,m.
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Řešením předchozích rovnic společně s podmínkou (3.1) získáváme odhady
parametrů modelu

A0 =
1

km

k
∑

i=1

(

m
∑

j=1

yij

)

= ȳ

bj =
1

k

k
∑

i=1

yij − A0 = ȳ.j − A0 j = 1, 2, . . . ,m,

kde ȳ.j označuje průměr j-té sezóny (tedy sezónní průměr za příslušné stejné
období ze všech let, např. čtvrtletí), A0 je odhad α0 a bj je odhad βj.

Pokud zachováme předpoklad konstantní sezónnosti, ale trendová složka Ti =
Tij bude mít schodovitý průběh, má systematická složka pro i-tý rok a j-tou sezónu
následující podobu

Yij = Tij + Sij = αi + βj i = 1, 2, . . . , k; j = 1, 2, . . . ,m

a hodnoty empirických pozorování lze zapsat v modelovém vyjádření jako

yij = αi + βj + Eij.

Tento model má k trendových parametrů (nejčastěji ročních) a m sezónních
parametrů. Systematická složka modelu je lineární z hlediska k +m parametrů a
je možné ji opět odhadnout pomocí metody nejmenších čtverců. Dostáváme k+m
normálních rovnic v následujícím tvaru

m
∑

j=1

yij = mαj +
m
∑

j=1

βj i = 1, 2, . . . , k, (3.2)

k
∑

i=1

yij =
k
∑

i=1

αi + kβj j = 1, 2, . . . ,m. (3.3)

Podobně jako v případě modelu konstantní sezónnosti dostáváme odhad pro k
parametrů αi

Ai =
1

m

m
∑

j=1

yij = ȳi i = 1, 2, . . . , k.

Po úpravách dostáváme

k
∑

i=1

Ai =
1

m

m
∑

j=1

k
∑

i=1

yij =
k

km

m
∑

j=1

k
∑

i=1

yij = kȳ,

kde ȳ je celkový průměr hodnot v časové řadě.
Jestliže toto upravené řešení dosadíme do výrazu (3.3) dostáváme odhad zbý-

vajících parametrů

k
∑

i=1

yij = kȳ + kbj j = 1, 2, . . . ,m,

bj =
1

k

k
∑

i=1

yij − ȳ = ȳ.j − ȳ j = 1, 2, . . . ,m,
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kde ȳ.j opět označujeme průměr j-té sezóny (dílčí průměr).

Doposud představené předpoklady o charakteru trendu nevyčerpávají všechny
možnosti. Použití analytických funkcí otvírá celou další skupinu možností mode-
lování systematické složky. Jde např. o model konstantní sezónnosti s lineárním
trendem, parabolickým nebo exponenciálním trendem, apod. Naznačme stručně
jako reprezentativní příklad celé této skupiny model konstantní sezónnosti s mezi-
ročně lineárním trendem.

Roční lineární trend lze zapsat běžným způsobem známým z lineární regrese
ve tvaru

Tij = α0 + α1(i− ī), i = 1, 2, . . . k; j = 1, 2, . . . ,m, (3.4)

kde ī = 1
k

∑k

i=1 i =
k+1
2

.
Tento typ modelu vychází z předpokladu, že trend v jednotlivých letech lineár-

ně roste, avšak uvnitř těchto let zůstává konstantní. Jde tedy o schodovitou
změnu, ale schody mají lineární vývoj. Schodovitý model yij = Yij + Eij =
Tij + Sij + Eij s využitím (3.4) lze formulovat jako

yij = α0 + α1(i− ī) + βj + Eij, i = 1, 2, . . . k; j = 1, 2, . . . ,m.

Odhad parametrů modelu získáme řešením m + 2 normálních rovnic pro m
sezónních (βj) a 2 trendové parametry (α0, α1)

k
∑

i=1

m
∑

j=1

yij = mkα0 + α1

k
∑

i=1

m
∑

j=1

(i− ī) +
k
∑

i=1

m
∑

j=1

βj

k
∑

i=1

m
∑

j=1

(i− ī)yij = α0

k
∑

i=1

m
∑

j=1

(i− ī) + α1

k
∑

i=1

m
∑

j=1

(i− ī)2 +
k
∑

i=1

m
∑

j=1

(i− ī)βj

k
∑

i=1

yij = kα0 + α1

k
∑

i=1

(i− ī) + kβj j = 1, 2, . . . ,m.

Řešením této soustavy získáváme následující odhad parametrů

A0 =
1

mk

k
∑

i=1

m
∑

j=1

yij = ȳ

A1 =
12

k(k2 − 1)

k
∑

i=1

(i− ī)ȳi.

bj = ȳi. − ȳ j = 1, 2, . . . ,m,

kde ȳi. a ȳ.j jsou roční a sezónní průměry, A0, A1 je odhad α0, α1 a bj je odhad
βj.

Další možností modelování sezónnosti je aplikace modelu skrytých period
prezentovaných dříve. Důležité je zdůraznit, že předpoklad o typu trendu mění
počet odhadovaných parametrů. Zvyšování počtu parametrů na jednu stranu
zlepšuje kvalitu modelu, ale také zhoršuje možnosti odhadu parametrů a snižuje
jejich interpretační schopnosti - model se stává přeparametrizovaným.

Modely konstantní sezónnosti včetně příkladů je možné najít v [16].
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Model proporcionální sezónnosti

Předpoklad konstantní sezónní složky je v řadě situací nereálný. Při pozorování
časové řady jsou sezónní výkyvy v přímé úměře k dosažené úrovni trendové složky.
V této souvislosti se používá předpoklad proporcionální sezónnosti, pro který platí

Sij = γjTij , i = 1, 2, . . . , k; j = 1, 2, . . . ,m,

kde γj nazýváme sezónním parametrem. Časovou řadu empirických pozorování
yij popíšeme následujícím modelem

yij = Yij + Sij + Eij = Tij + γjTij + Eij = (1 + γj)Tij + Eij

a tedy pro systematickou složku platí

Yij = Tij + γjTij = (1 + γj)Tij ,

kdy výraz (1 + γj) =
Yij

Tij
nazýváme sezónní index. Jde o bezrozměrné číslo vy-

jadřující vztah úrovně sezónnosti vzhledem k vývoji trendu časové řady. Protože
pro sezónní indexy platí předpoklad

∑m

j=1 (1 + γj) = m, je obvykle v praktických
výpočtech nutné použít standardizaci průměrných sezónních indexů. Výsledkem
tohoto postupu jsou hodnoty, které bývají označovány jako sezónní faktory, po-
drobněji [14].

Triviální model sezónnosti vychází z modelu proporcionální sezónnosti a k mě-
ření sezónní složky využívá empirických sezónních indexů. Index j-tého období je
číslo (1 + γj) a pro vyrovnané hodnoty můžeme psát s postupnými úpravy

Yij = (1 + γj)Tij

yij = (1 + γj)T̂ij + Êij

yij

T̂ij
= (1 + γj) +

Êij

T̂ij
= (1 + γj) + ǫij

kde Tij je trendová složka, ǫij =
Êij

T̂ij
a empirický sezónní index j-tého dílčího

období je určen jako

(1 + γj) =
1

k

k
∑

i=1

yij
Tij

, (3.5)

pro j = 1, 2, . . . ,m, neboť za předpokladu
∑k

i=1 ǫij = 0 je možné psát

k
∑

i=1

yij

T̂ij
= k(1 + γj) +

k
∑

i=1

ǫij = k(1 + γj).

Při tomto pojetí sezónnosti se předpokládá, že jednotlivé podíly ze vztahu
(3.5) náhodně oscilují kolem skutečných sezónních indexů a jejich náhodné chyby
lze eliminovat jejich průměrováním za větší počet period. Pro sezónní indexy
by mělo platit, že

∑m

j=1 (1 + γj) = m. Časté nesplnění tohoto předpokladu je
motivem hledání kvalitnějšího způsobu měření než je empirický sezónní index.

Nespornou výhodou použití tohoto přístupu je jeho jednoduchost: nejprve
určíme vhodný trend (může jít o libovolný trend nebo i klouzavý průměr) a
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následně určíme podíl empirické a teoretické (modelové) hodnoty, čímž vytvoříme
sadu sezónních indexů, které zprůměrujeme.

V obecnějším případě proporcionální sezónností modelujeme sezónní složku
časové řady jako funkci trendové složky. Modelová podoba trendu může být libo-
volná (např. parabolická, exponenciální, . . . ). Složením trendové a sezónní složky
získáme vyrovnanou hodnotu Yj = Tij + Sij, z čehož dostáváme již dříve před-
stavený model

yij = Tij + Sij + Eij = Tij + γjTij + Eij = (1 + γj)Tij + Eij,

kdy hodnoty (1+γj) lze určit metodou nejmenších čtverců minimalizací m kritérií

min
k
∑

i=1

[yij − (1 + γj)Tij]
2.

Derivací podle γj získáme soustavu m normálních rovnic

k
∑

i=1

yijTij − (1 + γj)
k
∑

i=1

T 2
ij = 0,

z nichž pro sezónní indexy platí

(1 + γj) =

∑k

i=1 yijTij
∑k

i=1 T
2
ij

j = 1, 2, . . . ,m.

Tento výraz je roven jedné právě tehdy, když sezónní vliv v j-tém dílčím období
je nulový.

Pro konkrétní ilustraci ukážeme model proporcionální sezónnosti s ročním
lineárním trendem. Trend zapíšeme ve tvaru Tij = α0+α1i pro i = 1, 2, . . . , k; j =
1, 2, . . . ,m. Model má podobu

yij = (1 + γj)Tij + Eij = (1 + γj)(α0 + α1i) + Eij. (3.6)

Protože funkce (3.6) není lineární z hlediska parametrů, není vhodné použít
metodu nejmenších čtverců. Lze buď použít jinou metodu odhadu, nebo postup
odhadu rozdělit do dvou fází (ten v dalším výpočtu také ukážeme, protože se
jedná o postup v praxi častěji používaný):

• nejdříve určíme konkrétní teoretické hodnoty (odhady) trendové složky a
tím linearizujeme výraz (3.6),

• poté aplikujeme metodu nejmenších čtverců na linearizovaný tvar modelu.

Po prvotním propočtu modelových hodnot trendu Tij sestavíme m normálních
rovnic ve tvaru (m je zároveň i počet sezónních parametrů)

k
∑

i=1

yijT̂ij = (1 + cj)
k
∑

i=1

T̂ 2
ij j = 1, 2, . . . ,m,
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kde cj je odhad γj (cj = γ̂j) a odtud pak jednoduše

(1 + cj) =

∑k

i=1 yijT̂ij
∑k

i=1 T̂
2
ij

.

Uvedený postup je specifický a málo flexibilní v tom smyslu, že změna mode-
lového trendu vyžaduje nové zformulování normálních rovnic a nalezení odhadu
příslušných parametrů.

Triviální a proporcionální model sezónnosti je představen (i s příklady) v [16]
a [24].

3.1.2 Sezónní očišťování

Při práci s časovými řadami je nutné údaje sezónně očistit. Jde o rozložení časové
řady na složku trendovou, sezónní a náhodnou, přičemž úkolem je zbavit časovou
řadu sezónní složky, ale přitom zachovat trendovou a případně i cyklickou složku,
pokud se v časové řadě vyskytuje. Postup se týká pouze sezónní periodicity.

Metod sezónního očišťování je relativně mnoho a není snadné je zjednodušeně
klasifikovat, neboť v současné praxi používané techniky zahrnují kombinaci něko-
lika metod. Neplatí ani míra mezi kvalitou očišťování a jeho komplikovaností.

Postupy většinou vychází z různých typů klouzavých průměrů. Klouzavý prů-
měr eliminuje z časové řady ty složky, jejichž perioda nepřesahuje počet po-
zorování, tvořící délku klouzavého průměru. Navíc byly vyvinuty i speciální klouza-
vé průměry (nazývané filtry) - např. metoda Census X-11, její vylepšení v podobě
X-11 ARIMA, . . . Census X-11 využívá klouzavé průměry různých délek a na nafil-
trovanou řadu aplikuje několik klouzavých průměrů postupně za sebou. Oproti
tomu X-11 ARIMA popisuje časovou řadu pomocí vhodného ARIMA modelu
tak, aby bylo možné pomocí klouzavých průměrů očistit také počáteční a kon-
cové hodnoty.

Pro eliminaci sezónní složky se používají také regresní metody založené na
teorii lineárního regresního modelu. Rovněž se můžeme setkat s některými adap-
tivními metodami (pokud je nutné eliminovat sezónní složku v situaci, kdy se
její charakter může měnit) - např. exponenciální vyrovnání, konkrétněji Win-
tersovo vyrovnávání. Wintnersovo vyrovnávání je exponenciální vyrovnávání se
třemi diskontními parametry, které vedle složky trendové umí podchytit i složku
sezónní.

V této kapitole představíme základní techniky sezónního očišťování. Popsané
metody jsou založeny na [14] nebo [16].

Jakmile získáme z původní časové řady řadu očištěných hodnot, musíme zkon-
trolovat, že očištěné údaje neobsahují žádnou periodicitu (např. periodogramem).
Pokud se ukáže, že tomu tak není, nebyla použitá filtrace účinná a je nutné pro-
ces opakovat použitím jiných filtrů. Z tohoto pohledu není sezónní očišťování
jednoduchou úlohou navíc i s přihlédnutím na význam správného očištění pro pří-
padnou další analýzu časové řady.

Klouzavé průměry

Ačkoliv „čisté” klouzavé průměry nebývají používány k sezónnímu očištění, jde
o přístup, který se stal základem pro jiné metody. Proto ho zde ve stručnosti
představíme.
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Vyrovnání časové řady klouzavými průměry spočívá v nahrazení řady původ-
ních hodnot řadou průměrů vypočítaných z určitého počtu hodnot časové řady,
zvané klouzavé části. K vyrovnání používáme průměry vypočtené obvykle z lichého
počtu hodnot. Tyto průměry se nazývají klouzavé průměry, protože při jejich
výpočtu se vychází ze součtů, které postupně získáváme tak, že se posouváme
při pevné délce průměru o jedno období dále. Vypočtený klouzavý průměr vždy
přiřazujeme prostřednímu období, z něhož byl průměr vypočítán.

Prostý klouzavý průměr je vypočítán jako průměr z m = 2p + 1 pozorování
(p ∈ N)

ŷt =

∑p

i=−p yt+i

m
=
yt−p + yt−p+1 + . . .+ yt + . . .+ yt+p−1 + yt+p

m

Časovou řadu čtvrtletních údajů není vhodné vyrovnat klouzavými průměry
s lichou délkou, ale ze čtyř hodnot časové řady. V tomto případě se průměry
vztahují k období mezi 2. a 3. hodnotou, z nichž je průměr vypočten. Potom
musí následovat centrování, které znamená výpočet aritmetického průměru ze
dvou sousedních klouzavých průměrů. Tento centrovaný klouzavý průměr je již
přiřazen konkrétnímu období.1

Při metodě klouzavých průměrů zůstane p prvních a posledních hodnot časové
řady nevyrovnaných. V tomto případě je možné použít tzv. asymetrické klouzavé
průměry.

Krom prostých klouzavých průměrů existují i vážené klouzavé průměry, u nichž
jednotlivá pozorování časové řady mají přiřazené váhy wi, které jsou souměrné
podle prostřední hodnoty. Největší váhu má vyrovnaná hodnota a na obě strany
od vyrovnané hodnoty se váhy obvykle snižují a platí

ŷt =

p
∑

i=−p

wiyt+i,

p
∑

i=−p

wi = 1.

U čtvrtletních časových řad se v praxi spíše než prostý klouzavý průměr použí-
vají vážené klouzavé průměry, které poskytují lepší výsledky. Konkrétněji to zna-
mená, že např. u časové řady s ročním lineárním trendem se doporučuje apliko-
vat jako filtr sedmičlenný vážený průměr s vahami ve tvaru 1

8
(1; 1; 1; 2; 1; 1; 1),

pro parabolický trend 1
32
(−3; 4; 11; 8; 11; 4;−3). Podrobněji metodu klouzavých

průměrů s příklady uvádí [6].

Spencerovy vícebodové filtry

V praxi se někdy používá i kombinování filtrů. To spočívá v postupné aplikaci
klouzavých průměrů různé délky a různých vah, kdy výsledná kombinace slouží
jako sezónní filtr. Takovým příkladem je i 15-ti bodový Spencerovův filtr: nejprve
je použit 4-členný prostý klouzavý průměr, na takto zprůměrovaná data je znovu
aplikován 4-členný prostý klouzavý průměr. Získané hodnoty jsou dále zpracovány
5-členným prostým klouzavým průměrem a nakonec je použit 5-členný vážený
klouzavý průměr s vahami 1

4
(−3; 3; 4; 3;−3).

Pro popis celého postupu zaveďme následující symboliku:

1 Délku klouzavé části volíme pro čtvrtletní údaje 4, měsíční údaje 12, apod.
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• 1
4
[4] = 1

4
(1; 1; 1; 1): 4-členný prostý klouzavý průměr,

• 1
5
[5] = 1

5
(1; 1; 1; 1; 1): 5-členný prostý klouzavý průměr,

• 1
4
(−3; 3; 4; 3;−3): 5-členný vážený symetrický klouzavý průměr.

Pak 15-ti bodový Spencerovův filtr lze zapsat pomocí operátorů jako

1

4
[4]

1

4
[4]

1

5
[5]

1

4
(−3; 3; 4; 3;−3) =

1

320
[4][4][5](−3; 3; 4; 3;−3).

Váhy tohoto kombinovaného filtru získáme následovně. Operátor 1
4
[4] je před-

pisem, kdy i-tý klouzavý průměr (označme ho jako kl(i)), který vytvoříme z po-
zorované časové řady yt, t = 1, 2, . . . , n jako kl(i) = 1

4
(yi + yi+1 + yi+2 + yi+3),

pro i = 1, 2, . . . , (n− 3).
V dalším kroku opět aplikujeme 4-členné klouzavé průměry na výsledek prvního

kroku. Vzniknou tak klouzavé průměry z klouzavých průměrů - např.

kl (kl(1)) =
1

4
(kl(1) + kl(2) + kl(3) + kl(4))

=
1

4

(

1

4
(y1 + y2 + y3 + y4) +

1

4
(y2 + y3 + y4 + y5) + . . .

)

.

V dalším kroku by následoval 5-členným prostý klouzavý průměr atd.
Tento způsob výpočtu je pracný a zdlouhavý, proto použijeme schématický

rozpis. Pokud 1
4
[4] = 1

4
(1; 1; 1; 1), pak váhy výrazu 1

4
[4]1

4
[4] lze rozepsat v násle-

dující podobě

1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1

1
16

(1 2 3 4 3 2 1)

Váhy 1
16
(1; 2; 3; 4; 3; 2; 1) jsou výsledkem dvojí aplikace 4-členného prostého

klouzavého průměru. Z něj vypočítáme 5-členný prostý klouzavý průměr stejným
způsobem

1 2 3 4 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1

1 2 3 4 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1

1 2 3 4 3 2 1
1
80

(1 3 6 10 13 14 13 10 6 3 1)

V poslední fázi aplikujeme 5-členný vážený symetrický klouzavý průměr typu
1
4
(−3; 3; 4; 3;−3) a z předchozího dostáváme
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-3 -9 -18 -30 -39 -42 -39 -30 -18 -9 -3
3 9 18 30 39 42 39 30 18 9 3

4 12 24 40 52 56 52 40 24 12 4
3 9 18 30 39 42 39 30 18 9 3

-3 -9 -18 -30 -39 -42 -39 -30 -18 -9 -3
1

320
(-3 -6 -5 3 -21 46 67 74 67 46 -21 3 -5 -6 -3)

Váhy 15-ti bodového Spencerova filtru jsou

1

320
(−3;−6;−5; 3;−21; 46; 67; 74; 67; 46;−21; 3;−5;−6;−3).

Jiným typem sezónního filtru je 21-bodový Spencerův filtr, který vznikne po-
stupnou aplikací klouzavých průměrů typu 1

5
[5]1

5
[5]1

7
[7]1

2
(−1; 0; 1; 2; 1; 0;−1). Stej-

ným postupem jako při předchozím výpočtu dostáváme váhy v následující podobě

1

350
(−1;−3;−5;−5;−2; 6; 18; 33; 47; 57; 60; 57; 47; 33; 18; 6;−2;−5;−5;−3;−1).

V praxi se ukázalo, že volba 15-ti a 21-ti bodobých filtrů je nejvhodnější.
Protože ale Spencerovy filtry jsou speciálním typem klouzavých průměrů, je
jejich nevýhodou to, jak určit chybějící počáteční a koncové očištěné hodnoty
řady (v současnosti není znám žádný způsob, viz [16]). Tím se stává použití
Spencerových filtrů problematické.

Hendersonovy filtry

V praxi používané Hendersovy filtry mají pro čtvrtletní časovou řadu podobu
(−0, 073; 0, 294; 0, 558; 0, 294;−0, 073) a pro očištění krajních bodů se používají
asymetrické klouzavé průměry (na rozdíl od Spencerových filtrů je možné očistit
i krajní body):

• pro očištění prvního nebo posledního pozorování: (0, 670; 0, 403;−0, 073),

• pro druhé nebo předposlední pozorování: (0, 257; 0, 522; 0, 294;−0, 073).

Hendersonovy filtry tedy mají následující podobu

y
(H)
1 = 0, 670y1 + 0, 403y2 − 0, 073y3

y
(H)
2 = 0, 257y1 + 0, 522y2 + 0, 294y3 − 0, 073y4

y
(H)
t = −0, 073yt−2 + 0, 294yt−1 + 0, 558yt + 0, 294yt+1 − 0, 073yt+2

t = 3, 4, . . . , n− 2

y
(H)
n−1 = 0, 257yn + 0, 522yn−1 + 0, 294yn−2 − 0, 073yn−3

y(H)
n = 0, 670yn + 0, 403yn−1 − 0, 073yn−2,

kde y(H)
t jsou filtrované (očištěné) hodnoty v časové řadě v čase t. Postup výpočtu

vah je podobný jako u Spencerových filtrů, podrobněji [16].
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Leongův filtr

Pro úplnost ještě doplňme v praxi používaný Leongův 11-ti bodový filtr jako další
ze speciálně zkonstruovaného systému vah pro očišťování časových řad od sezón-
ních vlivů (viz [14])

1

36
(1; 2; 3; 4; 5; 6; 5; 4; 3; 2; 1).

3.2 Sezónní diference a HP filtr

Jednou z nejjednodušších transformací odstraňující sezónnost z časové řady je
diferencování - vezmeme diference ne sousedních hodnot časové řady, ale po-
zorování mezi sezónními obdobími - v případě měsíční časové řady, obsahující
sezónní složku s periodou 12 měsíců, použijeme dvanáctou sezónní diferenci, kte-
rou můžeme zapsat ve tvaru ∆12yt = yt−yt−12. Pro obecnou sezónnost lze diferenci
označit symbolem ∆s, který definujeme jako

∆syt = yt − yt−s.

Pokud časová řada obsahovala i trend, je pomocí metody sezónních diferencí
odstraněna nejen sezónní složka, ale i trend. Navíc ve většině případů má očištěná
řada menší volatilitu. Upravená časová řada stále nemusí být stacionární - v tomto
případě je možné aplikovat jednoduchou diferenci znovu

∆∆syt = ∆(yt − yt−s) = yt − yt−1 + yt−s−1 + yt−s. (3.7)

V některých případech je možné, že i přesto, že byla uplatněna transforma-
ce (3.7), zůstane sezónnost stále přítomna. Tento zbývající sezónní faktor může
být odstraněn buď dodatečným sezónním diferencováním nebo odhadnut jinou
technikou (např. pomocí Box-Jenkinsovy metodologie).

Jinou stále relativně jednoduchou možností sezónního očištění dat je meto-
da nazývaná jako Hodrik-Prescott filtr (HP filtr). V obecném případě může být
použita i na vyhlazení nelineární reprezentace časové řady, protože filtr je schopný
zachytit dlouhodobé chování obsažené v časové řadě a oddělit ho od krátkodobých
fluktuací.

HP filtr rozkládá časovou řadu yt na nestacionární trend τt a stacionární rezi-
duovou část ct, tedy yt = τt+ct. Obě komponenty časové řady jsou nepozorované.
HP filtr odhadne trendovou část τt z časové řady yt pomocí minimalizace násle-
dujícího výrazu

min
τ1...τT

{

T
∑

t=1

(yt − τt)
2 + λ

T−1
∑

t=2

[(τt+1 − τt)− (τt − τt−1)]
2

}

,

kde λ ∈ R, λ ≥ 0 je parametr (znevýhodnění) použitý pro přizpůsobení citlivosti
trendu ke krátkodobých fluktuacím. První člen výrazu „trestá” vysoké hodnoty
reziduové části ct a druhý člen určuje „hladkost” trendové komponenty τt. Tím
nastává konflikt mezi hladkostí a mírou přizpůsobení původní časové řady, kte-
rou upravujeme pomocí parametru λ. Pokud je tento parametr roven nule, pak
předpokládáme, že trendová složka je ekvivalentní původní časové řadě (yt = τt).

26



V opačném případě, kdy vzrůstá velikost parametru λ, trendová část časové řady
se přibližuje lineárnímu trendu.

Často zmiňovanou nevýhodou tohoto jednorozměrného filtru je zkreslení odha-
du na začátku a konci časové řady.

Podrobnější informace o sezónní diferenci a HP filtrování nabízí [15].

3.3 Box-Jenkinsova metodologie

Box-Jenkinsova metodologie je technika použitelná pro modelování nestacionár-
ních časových řad, ale také sezónních časových řad. Tato sekce se pokusí podat
přehled o lineárních modelech stacionárních a nestacionárních časových řad a
jejich použití pro sezónní očišťování. Stručný přehled hlavních myšlenek Box-
Jenkinsovy metodologie byl představen již v úvodní části.

Přístup analýzy časových řad pomocí tzv. dekompozice vyčlení reziduální
složku a modeluje pouze deterministickou část časové řady (např. deterministic-
kou sezónní složku).2 Stochastická část nebyla hlouběji analyzována, byla chápá-
na jako zbytková část. Box-Jenkinsova metodologie je založena na myšlence, že
časová řada může být chápána jako řada stochastického charakteru a na jejím
základě lze modelovat systematičnost v reziduální složce.

Stochastický proces je v čase uspořádaná řada náhodných veličin {X(ω, t) ,
ω ∈ Ω, t ∈ T}, kde Ω je výběrový prostor a T je indexní řada. Pro každé t ∈ T je
X(., t) náhodná veličina definovaná na výběrovém prostoru Ω. Pro každé ω ∈ Ω je
X(ω, .) realizace stochastického procesu definovaného na indexní řadě T ⊂ Z, tj.
uspořádaná řada čísel, z niž každé odpovídá jedné hodnotě indexní řady. Časovou
řadu lze tedy chápat jako realizaci stochastického procesu. Dále předpokládejme,
že uvažované stochastické procesy mají nespojitý charakter. Stochastické procesy
budeme značit Xt.

Představme si nyní základní modely sezónnosti v rámci Box-Jenkinsovy meto-
dologie. Než tak učiníme, stručně popíšeme jednodušší modely tvořící základ
složitějších. V této kapitole se nebudeme zabývat autokovariančními, autokore-
lačními ani parciálními autokorelačními funkcemi, výstavbou modelů (odhadem
řádu či odhadem parametrů modelu), konstrukcí předpovědí, diagnostikou kon-
troly modelu, . . . , ačkoliv jde o nedílnou součást celé metodologie. Sekce si klade
za cíl ukázat možnosti sezónnosti v rámci Box-Jenkinsovy metodologie.

Kapitola čerpá z [2] a je doplněná [16], kde je možné najít podrobnější výklad
celé problematiky a příklady vyložených stochastických procesů.

3.3.1 Autoregresní procesy a procesy klouzavých průměrů

Autoregresní model řádu jedna: AR(1) popisuje model, který může být vyjádřen
ve formě

Xt = φ1Xt−1 + Et,

kde Et je proces bílého šumu (stochastický proces nekorelovaných náhodných
veličin jednoho pravděpodobnostního rozdělení - obvykle normálního - s kon-

2 Deterministickou složkou rozumíme složku, kterou je možné přesně predikovat na základě
jejího minulého vývoje.
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stantní - obvykle nulovou - střední hodnotou a konstantním rozptylem) a φ1 je
parametr.

Zaveďme operátor zpětného posunutí BXt = Xt−1
3, pak lze vyjádřit model

AR(1)
(1− φ1B)Xt = Et,

takže

Xt = (1− φ1B)−1Et

= (1 + φ1B + φ2B
2 + . . .)Et

= Et + φ1Et−1 + φ2Et−2 + . . .

=
∞
∑

j=0

φjEt−j.

Proces AR(1) je stacionární, jestliže |φ1| < 1. Potom kořen polynomu (1−φ1B)
leží vně jednotkového kruhu.

Parametr φ1 vyjadřuje sílu závislosti mezi jednotlivými po sobě jdoucími
veličinami. Je ho možné chápat jako indikátor paměti procesu. Čím je φ1 v ab-
solutní hodnotě bližší nule, tím je paměť kratší. Pokud je φ1 = 0, proces nemá
žádnou paměť a jedná se o proces bílého šumu.

Obecný autoregresní model řádu p: AR(p) je možné zapsat ve formě

Xt = φ1Xt−1 + . . .+ φpXt−p + Et

a pomocí operátoru zpětného posunutí lze psát

(1− φ1B − φ2B
2 − . . .− φpB

p)Xt = Et.

Proces AR(p) je stacionární, je-li splněna podmínka, že kořeny polynomiál-
ní rovnice (1 − φ1B − . . . − φpB

p) leží vně jednotkové kruhu. Navíc stacionární
proces bez deterministické složky lze vyjádřit jako lineární kombinaci řady neko-
relovaných náhodných veličin ve formě

Xt = Et + θ1Et−1 + θ2Et−2 + . . . =
∞
∑

j=0

θjEt−j,

kde θ0 = 1, Et je proces bílého šumu a
∑∞

j=0 θj <∞. Tento vztah se nazývá MA
reprezentace stochastického procesu nebo také Woldův lineární proces.

Proces klouzavých průměrů řádu jedna: MA(1) je dán vztahem

Xt = Et − θ1Et−1

a lze jej vyjádřit pomocí operátoru zpětného posunutí ve formě

Xt = (1− θ1B)Et.

Modely MA jsou vždy stacionární.

3 Operátor zpětného posunutí představuje zpoždění o jedno období: BXt = Xt−1, v obecném
případě: BsXt = Xt−s a v případě konstanty: Bρ = ρ.
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Vynásobíme-li obě strany procesu MA(1) výrazem (1−θ1B)−1, získáme násle-
dující rovnici, kterou lze dále upravovat

(1− θ1B)−1Xt = Et

(1 + θ1B + θ21B
2 + . . .)Xt = Et

(1 + π1B + π2B
2 + . . .)Xt = Et,

kde πk = θk1 pro k = 1, 2, . . . Jedná se o reprezentaci AR(∞), která se také někdy
označuje jako Box-Jenkinsova reprezentace. Je-li možné proces MA vyjádřit ve for-
mě reprezentace AR(∞), která konverguje, tj.

∑∞

j=1 |πj| <∞, potom se tento pro-
ces označuje jako invertibilní. Model MA(1) je invertibilní tehdy, když |θ1| < 1. Je
zřejmé, že ne každý stacionární proces je invertibilní a naopak každý invertibilní
proces nemusí být stacionárním.

Obecný model procesu klouzavých průměrů řádu q: MA(q) lze zapsat ve formě

Xt = µ+ Et − θ1Et−1 − . . .− θqEt−q,

kde E(Xt) = µ. Předpokládejme dále, že µ = 0, což znamená zjednodušení
původního modelu a jeho ekvivalentní reprezentaci v podobě

Xt = Et − θ1Et−1 − . . .− θqEt−q

= (1− θ1B − θ2B
2 − . . .− θqB

q)Et = θq(B)Et

Proces MA(q) je vždy stacionární, neboť
∑q

i=1 θ
2
i < ∞. Jestliže je možné

ho vyjádřit ve formě konvergentního procesu AR(∞) ve tvaru π(B)Xt = Et, je
proces invertibilní. Tato podmínka je splněna tehdy, leží-li kořeny polynomiální
rovnice (1− θ1B − . . .− θqB

q) = 0 vně jednotkového kruhu.

3.3.2 Smíšené a integrované procesy

V některých případech je vhodné pro modelování časové řady použití kombinace
procesů AR a MA. Tyto procesy se nazývají smíšené. Smíšený proces ARMA(p,q)
lze zapsat ve tvaru (za předpokladu E(Xt) = 0)

Xt = φ1Xt−1 + . . .+ φpXt−p − θ1Et − . . .− θqEt−q

nebo ekvivalentně
φp(B)Xt = θq(B)Et,

kde φp(B) = 1− φ1B − . . .− φpB
p je autoregresní operátor a θq(B) = 1− θ1B −

. . . − θqB
q je operátor klouzavých průměrů, p je řád AR procesu a q je řád MA

procesu.
Proces ARMA(p,q) je stacionární, jestliže kořeny rovnice φp(B) = 0 leží vně

jednotkového kruhu a aby byl invertibilní, musí kořeny rovnice θq(B) = 0 ležet
vně jednotkového kruhu. Za podmínky stacionarity a invertibility lze ARMA(p,q)
proces přepsat do formy MA(∞), nebo do procesu AR(∞)

Xt = ψ(B)Et

π(B)Xt = Et,
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kde ψ(B) = θq(B)

φp(B)
= 1+ψ1B+ψ2B

2+. . . a π(B) = φp(B)

θq(B)
= 1+π1B+π2B

2+. . . =

ψ−1(B).

Doposud jsme se zabývali pouze stacionárními procesy, avšak tyto procesy se
jen velmi zřídka vyskytují v realitě. V praxi se velmi často můžeme setkat s časový-
mi řadami tvořenými nestacionárními stochastickými procesy. Nestacionarita pro-
cesu může být způsobena buď v čase měnící se střední hodnotou procesu, nebo
v čase se měnícím rozptylem. Z pohledu dalšího výkladu se budeme zabývat pouze
procesy nestacionárními ve střední hodnotě. Důležitou otázkou je stacionarizace
těchto procesů.

Nestacionární stochastické procesy jsou charakteristické trendem. Procesy AR
a ARMA jsou stacionární, leží-li všechny kořeny polynomu φ(B) vně jednotkového
kruhu. Není-li tato podmínka splněna, proces není stacionární, ale obsahuje trend
a platí následující:

• pokud alespoň jeden kořen leží uvnitř jednotkového kruhu, hovoříme o pro-
cesu nestacionárním explozivního typu (není v ekonomické praxi příliš častý),

• leží-li jeden kořen na jednotkové kružnici a ostatní vně, proces je stacionární
po první diferenci a obsahuje lineární trend,

• leží-li dva kořeny na jednotkové kružnici a ostatní vně, proces je stacionární
po druhé diferenci a obsahuje parabolický trend (polynomický trend druhého
stupně), apod.4

Nestacionární procesy s trendem mohou být na stacionární převedeny diferen-
cováním. Proces, který po d-té diferenci (d je nejmenší takové číslo) neobsahuje
žádnou deterministickou složku (trend, sezónnost, . . . ) a který lze popsat sta-
cionární a invertibilní reprezentací ARMA, se nazývá integrovatelným procesem
d-tého řádu a značí se I(d).

Proces, který je po d-té diferenci možné zapsat ve formě stacionární a inver-
tibilní reprezentace ARMA(p,q) má následující podobu

φp(B)(1−B)dXt = θq(B)Et, (3.8)

kde φp(B) = 1 − φ1B − . . . − φpB
p je autoregresní operátor a θq(B) = 1 −

θ1B − . . . − θqB
q je operátor klouzavých průměrů a (1 − B)dXt je stacionární

stochastický proces dosažený d-tou diferencí. Je zřejmé, že polynom (1 − B)d =
(1 − B)(1 − B) . . . (1 − B) má d jednotkových kořenů ležících na jednotkovém
kruhu a pro d ≥ 1 obsahuje proces polynomický trend řádu d.

Model (3.8) označujeme jako autoregresní integrovatelný proces klouzavých
průměrů řádu p, d, q: ARIMA(p,d,q). Jestliže d = 0, dostáváme ARMA(p,q),
v případě p = 0, model se redukuje na IMA(d,q) a pro q = 0 na ARI(p,d).

3.3.3 Modely sezónních časových řad

Myšlenka sezónních procesů je následující: stejně jako v případě ARIMA pro-
cesu předpokládáme vzájemnou závislost mezi veličinami . . . , Xt−2, Xt−1, Xt,

4 V ekonomické praxi se setkáváme obvykle s procesy s jedním nebo dvěma kořeny na
jednotkovém kruhu, v případě sezónních integrovatelných procesů jich však může být i více.
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Xt+1, Xt+2, . . . a navíc pokud tento proces obsahuje ještě sezónní kolísání, pak lze
očekávat i závislost mezi sobě odpovídajícími veličinami v jednotlivých sezónách,
tj. mezi veličinami . . . , Xt−2s, Xt−s, Xt, Xt+s, Xt+2s, . . ., kde s je délka sezónní pe-
riody.

Pokud proces obsahuje oba typy závislostí, pak závislost uvnitř period je
zachycena ARIMA modelem

φ(B)(1−B)dXt = θ0 + θq(B)bt, (3.9)

kde θ0 charakterizuje deterministický trend v případě d 6= 0. Proces bt obsahuje
závislosti mezi periodami a může být popsán jako

ΦP (B
s)(1− Bs)Dbt = ΘQ(B

s)Et, (3.10)

kde ΦP (B
s) = 1−Φ1B

s−Φ2B
2s− . . .−ΦPB

Ps je sezónní autoregresní operátor a
ΘQ(B

s) = 1−Θ1B
s−Θ2B

2s− . . .−ΘPB
Qs je operátor klouzavých průměrů a Et

je proces bílého šumu. Prostřednictvím členu (1−Bs) se konstruují tzv. sezónní
diference.

Kombinací procesů (3.9) a (3.10) získáme dohromady proces

ΦP (B
s)φ(B)(1−Bs)DXt = θ0 + θq(B)ΘQ(B

s)Et,

který se označuje jako SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s, kde p je řád procesu AR, q je řád
procesu MA, d je řád prosté diference, P je řád sezónního procesu AR, Q je řád
sezónního procesu MA, D je řád sezónní diference a s je délka sezónní periody.5

Sezónní modely třídy ARIMA lze chápat na jedné straně jako speciální formy
modelů SARIMA, na druhé straně je možné je chápat jako rozšíření těchto mo-
delů. Vzhledem k těmto skutečnostem jsou vlastnosti SARIMA modelů analog-
ické.

Jako ilustraci uveďme konkrétně model SARIMA(0, 1, 1)(1, 1, 0)12, který lze
zapsat jako

(1− Φ1B
12)(1−B)(1− B12)Xt = θ0 + (1− θ1B)Et,

který lze po úpravách přepsat

(1− Φ1B
12)(1−B)(Xt −Xt−12) = θ0 + Et − θ1Et−1

(1− Φ1B
12)(Xt −Xt−12 −Xt−1 +Xt−13) = θ0 + Et − θ1Et−1

Xt −Xt−12 −Xt−1 +Xt−13 − Φ1Xt−12+

+Φ1Xt−13 + Φ1Xt−24 − Φ1Xt−25 = θ0 + Et − θ1Et−1

a tedy dostáváme

Xt = Xt−1+(1+Φ1)Xt−12−(1+Φ1)Xt−13−Φ1Xt−24+Φ1Xt−25+θ0+Et−θ1Et−1.

Představený proces SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) je nejobecnějším typem sezón-
ního integrovaného procesu (s konstantní nulovou střední hodnotou celého pro-
cesu), který může být ve specifických případech zjednodušen do následujících
podob:

5 Tvary autokorelačních a parciálních autokorelačních funkcí jsou poměrně komplikované a
nelze je jednoduše obecně popsat, proto nejsou v rámci Box-Jenkinsovy metodologie diskutovány
podrobně.
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• sezónní autoregresní proces řádu P : SAR(P) ve formě

Xt = Φ1Xt−s + Φ2Xt−2s + . . .+ ΦPXt−Ps + Et

respektive s použitím operátoru zpětného posunutí

(1− Φ1B
s − Φ2B

2s − . . .− ΦPB
Ps)Xt = Et

ΦP (B
s)Xt = Et

• sezónní proces klouzavých průměrů řádu Q: SMA(Q) v podobě (s využitím
operátoru zpětného posunutí)

Xt = Et −Θ1Et−s +Θ2Et−2s + . . .+ΘQEt−Qs

Xt = (1−Θ1B
s −Θ2B

2s − . . .−ΘQB
Qs)Et = ΘQ(B

s)Et

• smíšené sezónní procesy: SARMA(p,q)(P,Q) které lze pomocí operátoru
zpětného posunutí specifikovat jako

φp(B)ΦP (B
s)Xt = θq(B)ΘQ(B

s)Et,

kde

φp(B) = (1− φ1B − φ2B
2 − . . .− φpB

p)

θp(B) = (1− θ1B − θ2B
2 − . . .− θqB

q)

ΦP (B
s) = (1− Φ1B

s − Φ2B
2s − . . .− ΦPB

Ps)

ΘQ(B
s) = (1−Θ1B

s −Θ2B
2s − . . .−ΘQB

Qs)

• sezónní integrovatelný proces: SI(d,D) který je tvořen součtem nezávislých
stejně rozdělených náhodných veličin v sezónních zpožděních s.6

3.4 Spektrální analýza

V této části si přiblížíme popis časové řady ve spektrální doméně. Konkrétně se
zaměříme na aparát, který je v rámci této teorie používán a interpretaci získaných
výsledků podle [7] a příp. [16]. Kromě těchto publikací je možné najít praktické
a teoretické příklady v [8].

Spektrální analýza navazuje a rozšiřuje přístup harmonické analýzy, popsaný
v části věnované periodicitě časové řady. Její aplikace jsou využívány v rámci
Box-Jenkinsovy metodologie, kterou tímto rozšiřuje a doplňuje.

3.4.1 Spektrální hustota a autokovarianční funkce

V jednorozměrném případě pracuje spektrální analýza s následujícími základními
pojmy:

6 V souvislosti s modelováním nestacionárních sezónních procesů se stávají významným
nástrojem sezónní diference, které byly popsány v předchozí subkapitole. Detailnější pohled
na celou problematiku přináší [8].
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• předpoklad stacionarity časové řady

• frekvence ω periodické funkce času (např. funkce sin nebo cos) se udává
v radiánech za uvažovanou časovou jednotku. Tedy frekvence 2π radiánů
za časovou jednotku udává, že za uvažovanou časovou jednotku se uskuteční
právě jeden z opakujících se cyklů dané funkce - čím je frekvence vyšší, tím
častěji se v jejím průběhu střídají jednotlivé cykly,7

• jako nástroj nalezení významných periodických složek v časové řadě se
používá periodogram, viz část 2.3.

Za těchto předpokladů lze stacionární proces definovat jako

yt =

∫ π

0

cos(ωt)du(ω) +

∫ π

0

sin(ωt)dv(ω),

kde symboly u(ω) a v(ω) označují náhodné procesy indexované pomocí spojitého
parametru ω. Pro porozumění zápisu by bylo nutné vybudovat rozsáhlejší teorii,
protože zde integrujeme podle různých náhodných procesů (podrobněji např. [7]).
Zjednodušeně je možné na řady pohlížet jako na směs periodických složek ve tvaru
cos(ωt)du(ω) + sin(ωt)du(ω)

yt =

∫ π

0

cos(ωt)du(ω) +

∫ π

0

sin(ωt)du(ω), (3.11)

přes všechny spojité frekvence ω z oboru hodnot 0 ≤ ω ≤ π a s předpokladem,
že náhodné amplitudy periodických složek s různými frekvencemi jsou navzájem
nekorelované. Výraz (3.11) se nazývá spektrálním rozkladem časové řady yt.

Časová řada je tedy vyjádřena jako směs periodických složek - sinusoid a ko-
sinusoid. S takovou představou jsme se již setkali u vyjádření trigonometrického
polynomu v nespojitém případě (vztah (2.1)). Aby bylo možné na zápis (3.11)
pohlížet jako na speciální případ (2.1), v němž je integrál nahrazen konečným
součtem, je nutné považovat parametry αj a βj ve vyjádření trigonometrického
polynomu za náhodné veličiny, které při konkrétní realizaci časové řady nabývají
pouze pevných hodnot a lze je z dané realizace odhadnout.

Spektrální rozklad má velký teoretický význam pro výstavbu spektrální domé-
ny, avšak není vhodný ani použitelný pro praktické aplikace. Z praktického hlediska
je důležitá spektrální distribuční funkce. Spektrální distribuční funkce F (ω) sta-
cionární řady yt s autokovarianční funkcí γk je neklesající, zleva spojitá funkce
definovaná na intervalu −π ≤ ω ≤ π, taková, že F (−π) = 0, F (π) = γ0 = var(yt)
a

γk =

∫ ∞

−∞

eiωkdF (ω) =

∫ ∞

−∞

cos(ωk) + i sin(ωk)dF (ω).

Ekvivalentně

γk =

∫ π

−π

eiωkdF (ω) =

∫ π

−π

cos(ωk) + i sin(ωk)dF (ω), (3.12)

což se nazývá spektrální rozklad kovarianční funkce a funkce F (ω) je spektrální
distribuční funkce.

7 V souvislosti s frekvencemi se objevuje ve spektrální doméně problém tzv. nerozlišitelnosti
frekvencí (aliasing), který byl diskutován již dříve v části 2.3.
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Pro praktické řešení úloh postačuje pouze reálná část výrazu (3.12)

γk =

∫ π

−π

cos(ωt)dF (ω) k = 0, 1, 2, . . . (3.13)

Z teorie míry a integrálu vyplývá, že každou neklesající zleva spojitou funkci
F (ω) je možné rozložit v následující součet

F (ω) = F1(ω) + F2(ω) + F3(ω),

kde F1(ω) je absolutně spojitá funkce, F2(ω) je schodovitě spojitá funkce ma-
jící nanejvýš spočetně mnoho bodů nespojitosti a F3(ω) je singulární spojitá
konstantní funkce; podrobněji [21]. V praktických aplikacích, kde časovou řadu
můžeme považovat za konkrétní realizaci náhodného procesu, se složky F2(ω) a
F3(ω) nebudou vyskytovat. F (ω) ≡ F1(ω) a spektrální distribuční funkce F (ω)
je absolutně spojitá a platí pro ni

F (ω) =

∫ ω

−π

f(x)dx,

neboli ekvivalentně
dF (ω) = f(ω)dω. (3.14)

Výraz (3.14) nazýváme spektrální hustota, která přímo určuje intenzitu s jakou
jsou různé frekvenční složky zastoupené v dané řadě. Navíc

∫ ω2

ω1

f(ω)dω = F (ω2)− F (ω1)

určuje intenzitu, s jakou jsou v řadě zastoupeny periodické složky, jejichž frekvence
ω leží ve frekvenčním pásmu od ω1 do ω2.

Spektrální rozklad autokovarianční funkce (3.13) lze přepsat při existenci spek-
trální hustoty f(ω) do podoby

γk =

∫ π

−π

cos(ωt)df(ω) k = 0, 1, 2, . . . (3.15)

Z teorie Fourierových řad vyplývá, že předchozí tvar kovarianční funkce (3.15)
je až na multiplikativní konstantu Fourierovou transformací spektrální hustoty
f(ω).8 Inverzní Fourierova transformace pak umožňuje vyjádřit f(ω) pomocí au-
tokovarianční funkce γk jako

f(ω) =
1

2π

∞
∑

k=−∞

γk cos(ωk) =
1

2π

(

γ0 + 2
∞
∑

k=1

γk cos(ωk)

)

, (3.16)

z čehož mimo jiné plyne, že spektrální hustota je sudá funkce, takže se stačí za-
jímat o průběh jen na 0 ≤ ω ≤ π. V souvislosti se zápisy (3.15) a (3.16) platí,
že spektrální hustota a autokovarianční funkce jsou zcela ekvivalentní z pohledu
informace, kterou o časové řadě nesou. Z praktického hlediska se však vzájem-
ně doplňují, neboť tuto informaci podávají v různé formě a záleží na konkrétní
situaci, ve které je jedno nebo druhé vyjádření efektivnější.

8 Pro snížení časové náročnosti výpočtu je možné použít rychlé Fourierovy transformace.
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Existují různé podmínky zaručující existenci spektrální hustoty - postačující
podmínkou, která je obvykle lehce ověřitelná, je

∞
∑

k=0

|γk| <∞.

3.4.2 Filtry

V teorii spektrální analýzy je filtr chápán jako klouzavý průměr (který byl již
představen v rámci popisu časové domény). V případě zobecnění je možné se
zabývat filtrem typu (pokud příslušná řada konverguje, tedy suma má smysl)

zt =
∞
∑

k=−∞

δkyt−k. (3.17)

V tomto případě říkáme, že řada zt vznikla přefiltrováním řady yt.
Pro praktické účely mají význam následující typy:

• filtry useknutého typu: δk = 0 pro |k| > m, kde m je konečné číslo a filtr
má délku nejvýše 2m+ 1,

• symetrické filtry: δk = δ−k,

• jednostranné filtry: δk = 0 pro k < 0.

Vyšetřování účinků klouzavých průměrů (filtrů) v časové doméně je složité,
naproti tomu se situace výrazně zjednoduší v případě přechodu do spektrální
domény při použití vlastností komplexní exponenciály a komplexního vyjádření
funkcí sinus a kosinus. Existuje-li spektrální hustota f(ω) řady yt ve filtru (3.17),
pak existuje také spektrální hustota g(ω) přefiltrované řady zt a má následující
tvar

g(ω) = |D(ω)|2f(ω), (3.18)

kde D(ω) je přenosová funkce filtru definována jako D(ω) =
∑∞

k=−∞ δke
−iωk. Při

použití filtru useknutého typu (v praxi nejčastější), existuje spektrální hustota
(3.18) bez jakýchkoliv dodatečných požadavků na tvar filtru.

Přenosová funkce umožňuje vytvořit závěry o účinku filtru na danou časovou
řadu, neboť na základě vztahu (3.18) snadno zjistíme, k jakým změnám dojde
ve spektrální hustotě po přefiltrování řady.

3.4.3 Odhad spektrální hustoty

V předchozích odstavcích byla představena spektrální distribuční funkce a spek-
trální hustota. Nyní popíšeme postup a způsob, jak spektrální hustotu odhadnout
na základě časové řady jako konkrétní realizace náhodného procesu. Odhadem
spektra získáme informaci o rozložení a významu jednotlivých frekvenčních složek.
Často dokonce je pod označením spektrální analýza chápáno právě nalezení to-
hoto odhadu.

Pro určení odhadu spektrální hustoty na základě empirických dat má význam-
nou úlohu periodogram. Jeho aplikací získáme vztah mezi harmonickou a spek-
trální analýzou.
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Přestože periodogram je za předpokladu spojitosti spektrální hustoty jejím
asymptoticky nestranným odhadem, má jinak jako případný odhad spektrál-
ní hustoty nevhodné vlastnosti. Pokud disponujeme realizací náhodného proce-
su o dostatečné délce a vypočteme všechny její periodogramy, pak aritmetický
průměr těchto periodogramů konverguje k spektrální hustotě. V reálných situ-
acích bývá velký počet pozorování těžko dostupný. Bylo by žádoucí, aby odhad
spektrální hustoty pomocí periodogramu byl odhadem, ve kterém rozptyl kon-
verguje k nule. Pak by se tento odhad koncentroval kolem odhadované spektrální
hustoty. Jenže periodogram tuto vlastnost nemá - nejde o odhad, který by se
díky klesajícímu rozptylu koncentroval kolem odhadované spektrální hustoty. Pe-
riodogram jako odhad spektrální hustoty proto není vhodný.

Tento problém je možné řešit použitím vyrovnaného periodogramu, který má
pro konkrétní frekvenci ω0 tvar

f̂(ω0) =

∫ π

−π

s(ω − ω0)I(ω)dω, (3.19)

kde s(ω) je funkce zajišťující alespoň asymptotickou konsistenci odhadu. Přesněji,
(3.19) je asymptoticky nestranný a asymptoticky konzistentní odhad

∫ π

−π
s(ω −

ω0)f(ω)dω vhodnou volbou funkce s(ω). Tato funkce se nazývá spektrální okno.
Vhodnou volbou funkce s(ω) lze dosáhnout toho, že výraz (3.19) je dostatečně

blízký odhadované hodnotě f(ω0). Často se místo jediné funkce s(ω) bere posloup-
nost funkcí sk(ω) taková, že

∫ π

−π
sk(ω − ω0)f(ω)dω.

Výraz (3.19) lze ekvivalentně přepsat jako

f̂(ω0) = w0c0 + 2
n−1
∑

k=1

wkck cos(ω0k),

kde ck jsou odhadnuté autokovariance a wk jsou vhodně zvolené váhy, jejichž tvar
souvisí s předpisem funkce s(ω). Periodogram převedeme na konzistentní odhad
spektrální hustoty, když v jeho vyjádření potlačíme pomocí vhodného systému
vah nespolehlivé odhady ck s velkými indexy k.

V dalším kroku musíme nalézt systém vah wt, jimiž budeme převažovat vy-
počtené hodnoty periodogramu (jde tedy a odhad založený na vážené autoko-
varianční funkci váhami wk). Zde existuje poměrně početný systém možných
kombinací, každý systém má své přednosti a nedostatky. Současná praxe považuje
za nejlepší Parzenův, který dává v průměru dobré vlastnosti, pokud nehledáme
nejlepší odhad pro speciální situace. Nezanedbatelnou výhodou tohoto odhadu
je nezáporný odhad spektrální hustoty. Uveďme alespoň některé nejpoužívanější
váhy (pro 2K + 1 = n):

• Parzenovo okno:

wk = 1− 6
k2

K2

(

1− k

K

)

k = 0, 1, . . . ,
K

2

= 2

(

1− k

K

)3

k =
K

2
+ 1, . . . , K

= 0 k > K

w−k = wk
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• Hammingovo (Tukeyvo - Hammingovo) okno:

wk = 0, 54 + (1− 0, 54) cos

(

πj

K

)

k = 0, 1, . . . , K

= 0 k > K

w−k = wk

• Tukeyvo okno:

wk = 0, 5 + (1− 0, 5) cos

(

πj

K

)

k = 0, 1, . . . , K

= 0 k > K

w−k = wk

• Daniellovo okno:

wk =
d

2
ω ∈ 〈−d; d〉 ; d ∈ (0; π)

= 0 |ω| > d

• Barlettovo okno:

wk = 1− k

K
k = 0, 1, . . . , K

= 0 k > K

w−k = wk

Pro jednoduchost se často s váhami pracuje jako s relativními četnostmi, tj.
normují se vztahem

pk =
wk

∑K

k=−K wk

k = −K, . . . , 0, . . . , K

a tedy
∑K

k=−K pk = 1.

V souvislosti s odhadem spektrální hustoty se také používá metoda useknutí
odhadu spektrální hustoty o rozměru M , kdy se podle [7] doporučuje volit M mezi
n/6 a n/5. Metoda useknutí připomíná klouzavé průměry - vypočteme vážený
průměr jednotlivých hodnot periodoramu o délce M a pro výpočet vezmeme
pouze hodnoty periodogramu nejbližší předcházející a následující s délkouK(2K+
1 = M). Tím docílíme to, že při zkoumání konkrétní frekvence ω pomocí spek-
trální hustoty, budou uvažovány pouze blízké okolní frekvence a nikoliv vzdálené,
které mohou být již nespolehlivé nebo nevýznamné. Tyto frekvence budou useknu-
tím eliminovány.

3.4.4 Význam odhadnutého spektra

Na závěr se podívejme na přínosy spektrální analýzy.
Ve spektrální doméně se často posuzuje, jak kvalitní bylo sezónní očištění dané

ekonomické časové řady. Pokud byla použita vhodná metoda pro sezónní očištění,
pak se lokální maxima a minima v původním spektru nezměnila.
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Na základě aparátu filtru, který spadá především do spektrální domény, jsme
schopni z řady eliminovat složky o určitých frekvencích, nebo s určitých frekven-
čních pásem, které by měly rušivý vliv na studium ostatních frekvenčních složek.

Spektrální analýza poskytuje komplexní obraz o frekvenčním zastoupení peri-
odických složek v časové řadě a umožňuje vytypovat příslušné frekvence pro mo-
del.

Spektrální analýza umožňuje třídit časové řady podle jejich spektrálních vlast-
ností, neboť mnohdy tyto časové řady vykazují společné věcné vlastnosti, které
však analýza v časové doméně nedokáže odkrýt a systematizovat. Celé skupiny
časových řad totiž velmi často vykazují velké podobnosti ve stavu spektra (nazý-
vané typické spektrum), což je důležitý poznatek pro jejich statistickou analýzu.
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4. Souhrnný příklad
V této části aplikujeme vybrané způsoby sezónního očišťování představené v před-
chozí kapitole na reálná ekonomická data. Cílem není použít všechny popsané
metody, ale zaměřit se na nejčastěji používané metody v praxi s tím, že navíc bu-
dou zdůrazněny i problémy, které nejsou v teoretické části diskutovány, ale mohou
způsobit nemalé potíže při aplikaci sezónního očišťování.

Pro „učebnicové” příklady sezónního očišťování je možné použít citované texty,
které byly uvedeny jako zdroje u popisu příslušné metody.

V této části použijeme makroekonomické časové řady dovozu a vývozu v České
ekonomice.

Nejdříve se zaměřme na vybudování potřebného rámce před vlastním sezón-
ním očištěním vybraných časových řad.

4.1 Nesrovnalosti časových řad

Sezónní očištění časové řady je obvykle prvním krokem analýzy. Ovšem základním
předpokladem na smysluplnou časovou řadu je srovnatelnost dat v ní obsažených,
přičemž srovnatelností dat se rozumí neměnnost metodických, obsahových, věc-
ných a prostorových vymezení použitých při jejich vytváření po delší časové ob-
dobí.

Zajistit srovnatelnost je relativně složité a je narušeno celou řadou vlivů, mezi
které lze podle [27] např. řadit:

• přechod statistického zjišťování na zcela nový, jinak vymezený ukazatel,

• změna mezinárodní definice obsahu ukazatele, legislativní změna, měnící
obsah ukazatele,

• změna metodiky způsobu zjišťování ukazatele,

• změna metodiky výpočtu ukazatele (např. změna váhového schématu, změ-
na bazického roku u indexů),

• změna periodicity zjišťování ukazatele.

K odstranění nesrovnalosti v časových řadách existují různé metody, které
nejsou náplní této práce.1 Důležité je zdůraznit, že tyto nesrovnalosti mohou vést
ke špatné interpretaci analýzy časové řady a ani kvalitní sezónní očištění takto
„pokřivených” časových řad nepovede k použitelným výsledkům.

Zároveň Český statistický úřad v [27] zdůrazňuje, že plné a tím i spolehlivé
využití metod sezónního očišťování u krátkodobých dat vyžaduje alespoň 30–40
pozorování (tedy u časové řady čtvrtletních údajů existenci dat za 7–10 let). Sed-
miletá až desetiletá časová řada srovnatelných údajů je základním předpokladem
kvalitních analýz a prognóz na základě ročních údajů. Délka časové řady se tak
stává dalším limitujícím faktorem kvalitního sezónního očištění.

1 Mezi nejčastější metody odstranění nesrovnalosti patří i) rebasing (vytvoření převodních
můstků řad indexů), ii) metody sloužící k zajištění konzistence časových řad s různou perio-
dicitou a iii) backcasting (metody zpětného přepočtu časových řad).
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V některých případech je nutné v rámci sezónního očišťování řešit také agre-
gační problémy. Časové řady jsou tvořeny jako součet (vážený nebo nevážený)
elementárních časových řad. Při sezónním očišťování této časové řady může na-
stat situace, že výsledek se liší od výsledku, který dostaneme pokud sezónně
očistíme jednotlivé složky a ty potom sečteme. Pro řešení tohoto problému jsou
k dispozici dva přístupy:

• nepřímý - nejdříve se sezónně očistí elementární časové řady a potom jsou
sečteny,

• přímý - nejdříve jsou sečteny elementární časové řady a poté je získaná
časová řada sezónně očištěna.

Pokud je rozdíl přímého a nepřímého přístupu akceptovatelný, je lepší preferovat
přímý přístup, protože zaručuje větší kvalitu dat. V případě velkých neshod je
nutné zvolit nepřímý přístup. Podrobnější diskuzi problému je možné najít v [28].

4.2 Metody TRAMO/SEATS a X-12 ARIMA

Metoda, kterou má být sezónní očišťování časových řad provedeno, by měla splňo-
vat řadu kritérií, aby pro sezónní očišťování časových řad mohla být vybrána. Ta
se dělí na teoretická a empirická (viz [28]).

Mezi teoretická kritéria očištění, které by měla metoda obsahovat, patří:

• konzistentce s informacemi, které jsou obsaženy v datech,

• informace o předpokladech udělaných při odhadování modelu, přesnou defini-
ci komponent a jasný odhad koncepce vzhledem k vybranému optimálnímu
kritériu,

• adekvátnost pro dané předpoklady,

• poskytnutí dodatečné informace související s kvalitou odhadu,

• poskytnutí statistických nástrojů pro kontrolu odhadových chyb a umět se
vypořádat s problémy tím způsobenými.

Mezi empirická kritéria lze zařadit:

• adekvátnost modelu, když je použit modelový přístup,

• robustnost (pokud použijeme na stejná data nezávisle dvakrát tutéž proce-
duru, musíme dostat stejné výsledky),

• ortogonalita sezónní a nesezónní složky, měřená jejich korelací (musí být
nulová),

• střední absolutní procentuální chyba předpovědi.

Metoda TRAMO/SEATS z předchozích kritérií vychází. Metoda je založena
na Box-Jenkinsově metodologii. Pomocí této metodologie se pro časovou řadu
hledá matematický model, který ji nejlépe popisuje. Pomocí tohoto modelu je
potom časová řada sezónně očištěna. V případě chybějících pozorování jsou tyto
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hodnoty interpolovány, časová řada je očištěna o odlehlá pozorování (outliers)2,
o iregularity v podobě vlivu proměnlivých dnů v měsíci, svátků, apod. Po této
primární analýze časové řady jsou odhadnuty nepozorované komponenty časové
řady (trend, cyklická, sezónní a nepravidelná složka) a celá časová řada je sezónně
očištěna. Detailnější popis TRAMO/SEATS je dostupný buď v [9] nebo na we-
bových stránkách Španělské centrální banky.3

Metoda X-12 ARIMA vybere pro sezónní očištění časové řady regARIMA
modely - lineární regresní modely s ARIMA modelem pro chyby. Přesněji vyjádře-
no, jde o modely, ve kterých je trendová funkce časové řady popsána lineární
kombinací regresorů a její kovarianční struktura je zachycena pomocí ARIMA
procesů. Pokud nejsou použity regresory, je její trendová funkce nulová a model
má podobu ARIMA. Podrobnější popis celé metody je možné najít v [29] nebo
na webových stránkách U.S. Census Bureau.4

Obě metody vychází z modelu ARIMA, pomocí kterého je na časové řadě
identifikována a následně i odstraněna sezónní složka.

4.3 Demetra

Program Demetra je uživatelským rozhraním pro metody TRAMO/SEATS a X-
12 ARIMA, který byl vyvinut a je dále vylepšován Eurostatem zejména pro EU
a přidružené státy. Aplikace sezónně očistí časové řady a umožňuje zkontrolo-
vat kvalitu sezónního očištění vhodnými testy v uživatelsky přátelském rozhraní.
Pro více informací a použití software viz [10].

Pro sezónní očištění byla použita verze Demetra+, 1.02, volně stažitelná z we-
bových stránek Eurostatu.5

Důvodů pro použití tohoto programu lze najít několik:

• jde o software volně stažitelný a stále vyvíjený předními Evropskými insti-
tucemi,

• vedle vlastního sezónního očištění lze posuzovat i přítomnost sezónní složky
v časové řadě a kvalitu sezónního očištění v uživatelsky příjemném prostředí.
Ukázku práce ve starší verzi programu Demetra s podrobnějším popisem lze
nalézt např. v [17].

• jde o software používaný a celosvětově rozšířený, je využíván i domácími
institucemi - např. Český statistický úřad (viz [28]).

2 Z pohledu teorie jsou rozlišovány čtyři typy vychýlených hodnot: i) aditivní vychýlená
hodnota - má okamžitý a jednorázový efekt na sledovanou časovou řadu, ii) posun úrovně -
způsobí náhlý a trvalý skok v časové řadě, iii) dočasná změna - vychýlená hodnota způsobí
určitý počáteční efekt v daném čase a tento efekt postupně s časem vymizí a iv) inovační
vychýlená hodnota (hodnota má většinou tvar bílého šumu). Odlehlá pozorování značným způ-
sobem ovlivňují výsledný model a tím i hodnoty sezónně očištěné časové řady. Proto, aby
hodnota časové řady byla uznána za vychýlenou, musí být detekována nejen jako vychýlená,
ale také by mělo být známo odůvodnění tohoto vychýlení v praxi. Roli zde hraje i délka časové
řady, jelikož pozorování, které byly určeny jako odlehlé při dané délce časové řady, nemusí být
znovu určeny jako odlehlé po přidání nových hodnot k časové řadě; podrobněji [28].

3 Internetová adresa: http://www.bde.es/servicio/software/econome.htm.
4 Internetová adresa: http://www.census.gov/srd/www/x12a.
5 Internetová adresa: http://www.cros-portal.eu/page/download.
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4.4 Příklad sezónního očištění časových řad dovozů
a vývozů ČR

Pro souhrnný příklad sezónního očištění jsou použity časové řady dovozů a vývozů
České republiky od roku 1995 do 2009 ve čtvrtletní frekvenci (hodnoty, popis a
zdroj časových řad je uveden v příloze).

Časové řady vývozů a dovozů společně se sezónním očištěním pomocí metod
TRAMO/SEATS a X-12 ARIMA jsou vykresleny na obrázku 4.1. Pro odhad
sezónnosti v časových řadách byla v obou modelech použita detekce vychýlených
hodnot a automatická identifikace vhodného modelu. Zároveň byla využita i
funkce revize historie, která testuje citlivost odhadnutých parametrů na změnu
délky časové řady.
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Obrázek 4.1: Sezónně očištěnné časové řady vývozu a dovozu

V obou časových řadách metodou TRAMO/SEATS i X-12 ARIMA byla iden-
tifikována významná sezónnost na základě:

• testů přítomnosti sezónní složky,

• analýzy spektrálních vlastností časových řad (pomocí poriodogramu a spek-
tra časové řady),

• přeodhadnutí parametrů pomocí revize historie,

• kontroly relativních změn složek časové řady při nepozorování určitých časo-
vých úseků,

• testovaní stability modelu.

Všech předchozích pět analýz nevyloučilo přítomnost sezónní složky v časových
řadách.

Sezónnost byla odhadována na časovém úseku od 1995Q1 až 2009Q4. Model
X-12 ARIMA vždy nejdříve obě časové řady zlogaritmoval a až následně diag-
nostikoval a očistil. Pro časovou řadu vývozu byl u obou metod použit model
ARIMA(0,1,1)(0,1,1), přičemž metoda TRAMO/SEATS identifikovala na rozdíl
od X-12 ARIMA jednu vychýlenou hodnotou. Sezónní očištění řady dovozů bylo
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řešeno v případě X-12 ARIMA pomocí modelu ARIMA(0,1,0)(0,1,1) bez žádných
odlehlých pozorování. TRAMO/SEATS identifikovalo 3 odlehlé pozorování a jako
nejvhodnější model pro sezónní očištění byl zvolen ARIMA(1,1,0)(0,1,1).6 V tom-
to případě také metoda TRAMO/SEATS nejdříve časovou řadu zlogaritmoval.

Identifikované sezónní faktory pomocí TRAMO/SEATS a X-12 ARIMA jsou
zobrazeny na obrázku 4.2. Na základě srovnání sezónně očištěných časových řad a
odhadnutých sezónních faktorů pro vývoz a dovoz se můžeme přiklonit k závěru,
že obě použité metody dávají velmi podobné výsledky. To je zřejmé i z nume-
rického srovnání průměrných odhadnutých sezónních faktorů obou řad:

1Q 2Q 3Q 4Q
vývoz TRAMO/SEATS 0.9706 1.0236 0.9822 1.0236

X-12 ARIMA 0.9714 1.0242 0.9822 1.0210
dovoz TRAMO/SEATS 0.9581 1.0074 0.9801 1.0544

X-12 ARIMA 0.9559 1.0097 0.9800 1.0537

V obou časových řadách je tedy viditelný pravidelně se opakující sezónní růst
ve 2Q a 4Q každého roku, ve zbývajících čtvrtletích je patrný pokles v důsledku
sezónnosti.
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Obrázek 4.2: Odhadnuté sezónní faktory v řadách vývozu a dovozu

Podívejme se ještě jednou a detailněji na rozdíl v obou použitých metodách.
Na obrázku 4.3 je vykreslen rozdíl mezi sezónním očištěním pomocí metody
TRAMO/SEATS a X-12 ARIMA. Zatímco na časové řadě vývozu je rozdíl co do
velikosti a volatility na celém časovém rozsahu konstantní, u rozdílu pro dovozy
můžeme najít změnu v sezónním očištění v první a druhé polovině pozorování.
U časové řady vývozu je výsledek intuitivní a logický, protože obě metody použily
stejnou strukturu ARIMA modelu a diagnostika potvrdila přítomnost významné
sezónnosti.

Naproti tomu v případě časové řady dovozů byly zvoleny různé typy mo-
delů ARIMA, metoda TRAMO/SEATS navíc nesplnila všechny použité testy.

6 V případě ARIMA(1,1,0)(0,1,1) byl však výsledek týkající se vychýlených hodnot interpre-
tován jako nejistý, Ljung-Box test reziduí ARIMA modelu byl vyšší než standardně nastavená
hladina významnosti a odhadnutá rezidua nebyly normálně rozložená.
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Ze srovnání obou metod pro časovou řadu dovozů na obrázku 4.3 je zřejmé, že
došlo k určité změně v chování časové řady či sezónního schématu.
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Obrázek 4.3: Rozdíl sezónního očištění mezi TRAMO/SEATS a X-12 ARIMA

Na základě překontrolování odhadnutých sezónních faktorů v obrázku 4.2
můžeme usoudit, že v sezónní složce k podstatné změně nedošlo. Podívejme se
proto znovu na původní sezónně neočištěnou časovou řadu a odhad její zbýva-
jících složek - obrázek 4.4. Při srovnání trendové komponenty dovozů je zřejmé, že
během let 2004 – 2006 jsou odhady těchto složek pomocí metody TRAMO/SEATS
a X-12 ARIMA výrazně jiné, což se stává důvodem změny v sezónním očistění
časové řady dovozů. Podobnou změnu chování můžeme identifikovat i v případě
dovozů (a to dokonce v situaci, kdy byl použít model ARIMA stejných řádů).
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Obrázek 4.4: Odhadnuté trendové složky vývozu a dovozu

V letech 2004 – 2006 Česká ekonomika procházela strukturálními změnami
ve vztahu k zahraničí a v procesu sezónního očišťování je tato událost správně
interpretována jako změna v trendové složce časové řady bez výrazného dopadu
na sezónní faktory. To ovšem má v konečném důsledku dopad na volbu vhodného
modelu a výsledek celého sezónního očištění časové řady. Protože tento problém
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se vyskytl zhruba v polovině časového rozpětí řady, nejedná se o velkou komp-
likaci. Nepříjemnost by nastala, kdybychom řešili tuto situaci v roce 2005, kdy
„správný” odhad trendu (a tedy i sezónní složky) časové řady je nutnou pod-
mínkou pro vytvoření předpovědi. Avšak tento typ problému by měl být v rám-
ci Demetry minimalizován použitím vhodných nástrojů kontroly a diagnostiky
sezónního očišťování.

Ačkoliv na základě předchozí diskuze se může jevit přístup k sezónnímu očištění
pomocí TRAMO/SEATS a X-12 ARIMA výrazně odlišný, obrázek 4.5 ukazuje
pomocí vypočtených mezičtvrtletních změn, že rozdíl je spíše zanedbatelný a obě
metody poskytují porovnatelné výsledky. Z obrázku je patrné, že z původních
časových řad vývozu a dovozu byla sezónní složka odstraněna úspěšně.
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Obrázek 4.5: Mezičtvrtletní změny v časových řadách vývozu a dovozu

Protože časové řady vývozu a dovozu jsou publikovány Českým statistickým
úřadem, který zároveň provádí i jejich sezónní očištění, nabízí se i možnost jedno-
duchého srovnání s oficiálně sezónně očištěnými časovými řadami, které je prezen-
továno v obrázku 4.6. Pro srovnání je kvůli přehlednosti použito pouze sezónní
očištění pomocí metody X-12 ARIMA.

Porovnáním dojdeme k závěru, že výsledky se podstatně neliší a použití vlast-
ního očištění časových řad sebou nenese žádnou systematickou chybu nebo výraz-
nou neshodu. Případné odlišnosti jdou na vrub propracovanějšímu systému očišťo-
vání ze strany Českého statistického úřadu, týkající se zapracování znalosti o pře-
počtu pracovních dnů a svátků, podpůrnými analýzami, povědomím o metodolo-
gických změnách a dalších skutečnostech, které mohou ovlivňovat nastavení vhod-
ných modelů pro sezónní očišťování.

V rámci sezónního očišťování se v praxi velmi často setkáváme i s agregační-
mi problémy. V teoretické rovině byly diskutovány dříve, podívejme se na ně
konkrétněji.

Český statistický úřad vedle údajů za celkové vývozy a dovozy publikuje také
časovou řadu salda zahraničního obchodu, která je jako účetní identita napočítána
jako rozdíl vývozů a dovozů. Tím dostáváme novou sezónně neočištěnou časovou
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Obrázek 4.6: Srovnání sezónního očištění dovozu a vývozu s ČSÚ

řadu. Vedle toho ale také publikuje i sezónně očištěnou řadu, kterou metodolo-
gicky konzistentně vypočítá ze sezónně očištěných vývozů a dovozů (podrobnější
popis časové řady je uveden v příloze).

Porovnejme výsledky sezónně očištěné časové řady salda zahraničního ob-
chodu i) publikované Českým statistickým úřadem, ii) řadou očištěnou pomocí X-
12 ARIMA, vycházející ze sezónně neočištěné časové řady salda napočítané ČSÚ
a iii) časovou řadou salda zahraničního obchodu vypočítanou jako rozdíl sezónně
očištěných řad dovozu a vývozu pomocí X-12 ARIMA. Výsledek je prezentován
v obrázku 4.7.
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Obrázek 4.7: Sezónně očištěné časové řady salda vývozu a jejich srovnání
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Asi není překvapením, že dostáváme tři odlišné výsledky s tím, že ani jeden
z použitých způsobů sezónního očištění není špatně. Přitom odchylky mezi jed-
notlivými druhy sezónního očištění se pohybují v relativním vyjádření přes 10 %
velikosti původní časové řady salda zahraničního obchodu. Problém agregace je
zde navíc umocněn i tím, že na sezónně neočištěnou časovou řadu salda je jak
v případě metody TRAMO/SEATS, tak i X-12 ARIMA použit model aditivní
sezónnosti, zatímco v případě výpočtu salda ze sezónně očištěných dat dovozů a
vývozů byl použit multiplikativní model sezónní složky.

Předchozí příklad jasně ilustruje, že proces sezónního očišťování není jedno-
duchý úkol a může výrazně ovlivňovat výsledky další analýzy, pro kterou je u-
pravená časová řada použita.
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Závěr
Bakalářská práce se zabývá analýzou časových řad se zaměřením na periodic-
kou a sezónní složku. Základním cílem je popsat metody používané k identifikaci
sezónnosti a odstranění sezónní složky z časové řady. Protože sezónní očištění
je komplikovaným a komplexním úkolem, existuje celá řada v současné praxi
používaných metod. Jde především o i) dekompozici časové řady na trendovou,
cyklickou, sezónní a náhodnou složku (tzv. klasický model), ii) Box-Jenkinsovu
metodu využívající sezónní smíšený integrovatelný model (SARIMA) a jeho modi-
fikace, iii) spektrální analýzu umožňující mimo jiné ohodnocení kvality sezónního
očištění a iv) další metody, které mohou jednoduše a rychle odstranit z časové
řady nežádoucí opakující se cykly (HP filtr), nebo doplnit jiné metody (sezónní
diference), případně dovolují kombinovat předchozí přístupy.

Po teoretické části, popisující základní techniky identifikace a odstranění pe-
riodické a sezónní složky časové řady, jsou získané poznatky aplikovány na reálná
čtvrtletní ekonomická data vývozu, dovozu a salda zahraničního obchodu České
republiky. Tyto tři časové řady jsou analyzovány pomocí metod TRAMO/SEATS
a X-12 ARIMA (v software Demetra+). U všech řad je identifikována přítomnost
sezónní složky a následně jsou časové řady dovozu a vývozu sezónně očištěny.
Zatímco u vývozů je sezónní složka určena jednoznačně u obou metod (ve smyslu
nalezení modelu ARIMA stejného řadu pro očištění), sezónní očištění u dovozů
se mírně odlišuje. Na sezónním očištění časové řady salda zahraničního obchodu
ČR je demonstrován problém agregace. Všechny tři sezónně očištěné časové řady
jsou také srovnány s ekvivalentními řadami publikovanými ČSÚ.

Kvalitní sezónní očištění (jeho kvalitu však většinou nelze objektivně posoudit)
je nutným předpokladem pro další analýzu časových řad. Naproti tomu odstranění
sezónní složky z časové řady není jednoduchý úkol. To dokládá nejen teoretický
přístup a množství použitelných metod k identifikaci a očištění, ale i praktické
aplikace, které navíc musí řešit i specifické problémy jednotlivých časových řad.
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5. Příloha
Tato část obsahuje doplňující popis časových řad a výsledků sezónního očištění
časových řad použitých v souhrnném příkladu práce.

5.1 Popis a zdroj časových řad použitých v souhrn-
ném příkladu

Zdroj použitých časových řad je Český statistický úřad. Časové řady jsou dos-
tupné on-line na adrese www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_cr, soubor Tab
V Výdaje na hrubý domácí produkt a Tab VS Výdaje na hrubý domácí produkt,
sezonně očištěno. Data jsou aktuální ke dni 2. května 2011.

Použité časové řady jsou následující:

Zahr. obchod ČR celkový vývoz celkový dovoz celkové saldo
Označení X_su M_su NX_su
Rozsah 1995–2009 1995–2009 1995–2009
Frekvence čtvrtletní čtvrtletní čtvrtletní
Popis výdaje na HDP výdaje na HDP výdaje na HDP
Jednotky mil. Kč mil. Kč mil. Kč

běžné ceny běžné ceny běžné ceny
Sezónní očištění ne ne ne
Poznámka saldo je identita

X_su−M_su
Zahr. obchod ČR celkový vývoz celkový dovoz celkové saldo
Označení X M NX
Rozsah 1995–2009 1995–2009 1995–2009
Frekvence čtvrtletní čtvrtletní čtvrtletní
Popis výdaje na HDP výdaje na HDP výdaje na HDP
Jednotky mil. Kč mil. Kč mil. Kč

běžné ceny běžné ceny běžné ceny
Sezónní čištění ano, ČSÚ ano, ČSÚ ano, ČSÚ
Poznámka saldo je identita

X −M
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5.2 Hodnoty časových řad použitých v souhrnném
příkladu

Rok Čtvrtletí X_su M_su NX_su X M NX
1995 1 166908.00 177741.00 -10833.00 169686.00 185765.00 -16079.00
1995 2 189006.00 207011.00 -18005.00 185704.00 204638.00 -18934.00
1995 3 187785.00 196652.00 -8867.00 192559.00 202243.00 -9684.00
1995 4 200395.00 226157.00 -25762.00 195575.00 214160.00 -18585.00
1996 1 188618.50 205971.75 -17353.25 192611.00 216243.00 -23632.00
1996 2 208266.50 228347.75 -20081.25 204413.00 225637.00 -21224.00
1996 3 207853.50 235646.75 -27793.25 211319.00 239020.00 -27701.00
1996 4 218858.50 251943.75 -33085.25 214611.00 240122.00 -25511.00
1997 1 194325.75 224547.00 -30221.25 200810.00 238773.00 -37963.00
1997 2 230460.75 257657.00 -27196.25 225135.00 253507.00 -28372.00
1997 3 245859.75 263807.00 -17947.25 248460.00 266108.00 -17648.00
1997 4 272813.75 291293.00 -18479.25 267824.00 277317.00 -9493.00
1998 1 268061.75 273952.50 -5890.75 275894.00 288280.00 -12386.00
1998 2 287495.75 283033.50 4462.25 281353.00 279975.00 1378.00
1998 3 269151.75 268443.50 708.25 272439.00 272051.00 388.00
1998 4 257871.75 278882.50 -21010.75 251945.00 262813.00 -10868.00
1999 1 254113.00 259271.00 -5158.00 261707.00 272958.00 -11251.00
1999 2 295663.00 296258.00 -595.00 286001.00 290068.00 -4067.00
1999 3 293545.00 287892.00 5653.00 299104.00 294817.00 4287.00
1999 4 310597.00 334798.00 -24201.00 301908.00 314526.00 -12618.00
2000 1 310307.00 318881.00 -8574.00 316286.00 331570.00 -15284.00
2000 2 346433.00 357993.00 -11560.00 339794.00 355253.00 -15459.00
2000 3 345455.00 359997.00 -14542.00 356608.00 372836.00 -16228.00
2000 4 385175.00 416619.00 -31444.00 377614.00 397277.00 -19663.00
2001 1 375892.00 392412.00 -16520.00 385230.00 409766.00 -24536.00
2001 2 389458.00 400402.00 -10944.00 381585.00 396325.00 -14740.00
2001 3 374575.00 384108.00 -9533.00 386458.00 396803.00 -10345.00
2001 4 397283.00 419100.00 -21817.00 386781.00 396336.00 -9555.00
2002 1 372050.00 372597.00 -547.00 383163.00 391941.00 -8778.00
2002 2 375545.00 379619.00 -4074.00 367809.00 376169.00 -8360.00
2002 3 353404.00 370294.00 -16890.00 358316.00 375156.00 -16840.00
2002 4 383102.00 412965.00 -29863.00 375757.00 393136.00 -17379.00
2003 1 381688.00 383511.00 -1823.00 392690.00 404333.00 -11643.00
2003 2 395233.00 404778.00 -9545.00 387106.00 401469.00 -14363.00
2003 3 392177.00 408128.00 -15951.00 395349.00 410739.00 -15390.00
2003 4 423070.00 454548.00 -31478.00 418109.00 435634.00 -17525.00
2004 1 430704.00 424770.00 5934.00 440392.00 445281.00 -4889.00
2004 2 523786.00 524164.00 -378.00 507462.00 512220.00 -4758.00
2004 3 493170.00 492255.00 915.00 507140.00 505779.00 1361.00
2004 4 526866.00 531423.00 -4557.00 513821.00 503216.00 10605.00
2005 1 490557.00 453459.00 37098.00 504766.00 478833.00 25933.00
2005 2 549559.00 518905.00 30654.00 528771.00 503528.00 25243.00
2005 3 534117.00 519514.00 14603.00 548745.00 533608.00 15137.00
2005 4 580412.00 568056.00 12356.00 569523.00 541114.00 28409.00
2006 1 582240.00 543647.00 38593.00 590782.00 566231.00 24551.00
2006 2 607884.00 580306.00 27578.00 596908.00 574519.00 22389.00
2006 3 599224.00 576554.00 22670.00 619653.00 596082.00 23571.00
2006 4 673094.00 651597.00 21497.00 660228.00 620787.00 39441.00
2007 1 676808.00 619372.00 57436.00 691069.00 649439.00 41630.00
2007 2 704573.00 659754.00 44819.00 691842.00 652676.00 39166.00
2007 3 699096.00 662770.00 36326.00 722462.00 684735.00 37727.00
2007 4 749828.00 712609.00 37219.00 730593.00 673433.00 57160.00
2008 1 733347.00 671154.00 62193.00 752975.00 707506.00 45469.00
2008 2 748420.00 689173.00 59247.00 729121.00 676081.00 53040.00
2008 3 696789.00 654908.00 41881.00 702245.00 657856.00 44389.00
2008 4 665417.00 660746.00 4671.00 656231.00 631414.00 24817.00
2009 1 617958.00 567385.00 50573.00 633234.00 598949.00 34285.00
2009 2 628348.00 568576.00 59772.00 615668.00 562356.00 53312.00
2009 3 610790.00 562772.00 48018.00 623512.00 573409.00 50103.00
2009 4 649887.00 606757.00 43130.00 639372.00 575265.00 64107.00
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5.3 Sezónně očištěné časové řady použité v souhrn-
ném příkladu

Rok a Dovoz TRAMO/SEATS X-12 ARIMA
čtvrtletí (M_su) sez. očistění trendová složka sez. faktor sez. očistění trendová složka sez. faktor
1995Q1 177741.00 189513.01 189978.31 0.937883 190120.61 192564.03 0.934885
1995Q2 207011.00 203096.37 202451.38 1.019275 203253.80 199740.57 1.018485
1995Q3 196652.00 197508.00 210794.95 0.995666 198683.88 205954.55 0.989773
1995Q4 226157.00 215523.33 215547.26 1.049339 214322.35 212617.26 1.055219
1996Q1 205971.75 219406.85 219183.49 0.938766 219723.78 219316.46 0.937412
1996Q2 228347.75 224520.50 225467.49 1.017046 224214.02 226754.82 1.018437
1996Q3 235646.75 237167.73 236243.47 0.993587 238565.28 235860.96 0.987766
1996Q4 251943.75 239728.31 239184.23 1.050955 238946.49 238682.29 1.054394
1997Q1 224547.00 238284.33 239963.18 0.942349 238356.91 240770.24 0.942062
1997Q2 257657.00 253743.24 253044.42 1.015424 253393.92 252566.26 1.016824
1997Q3 263807.00 266974.18 266574.22 0.988137 267787.64 266764.24 0.985135
1997Q4 291293.00 276936.08 278118.43 1.051842 276540.19 279049.08 1.053348
1998Q1 273952.50 288655.95 285968.11 0.949062 289010.99 284759.04 0.947896
1998Q2 283033.50 278516.80 280232.74 1.016217 278713.05 281382.24 1.015501
1998Q3 268443.50 273438.72 272265.19 0.981732 273871.14 271691.63 0.980182
1998Q4 278882.50 265271.68 266241.62 1.051309 264680.37 266657.96 1.053658
1999Q1 259271.00 272089.37 273679.53 0.952889 271438.15 272082.73 0.955175
1999Q2 296258.00 291948.17 288850.31 1.014762 292670.97 285203.10 1.012256
1999Q3 287892.00 294581.91 297967.03 0.977290 295068.84 299763.15 0.975677
1999Q4 334798.00 317386.18 314897.74 1.054860 317337.83 315260.79 1.055021
2000Q1 318881.00 332972.62 334792.26 0.957679 331966.30 334001.44 0.960582
2000Q2 357993.00 354251.89 352644.67 1.010561 354531.92 352417.15 1.009762
2000Q3 359997.00 369762.75 371128.89 0.973589 370485.62 372865.28 0.971690
2000Q4 416619.00 393574.15 392992.69 1.058553 394079.49 393638.20 1.057195
2001Q1 392412.00 407734.89 405734.73 0.962419 407156.98 404036.47 0.963786
2001Q2 400402.00 397881.01 399090.16 1.006336 397571.49 400211.94 1.007120
2001Q3 384108.00 395130.93 395265.54 0.972103 395674.81 396106.41 0.970767
2001Q4 419100.00 395494.71 394679.77 1.059685 395858.33 394330.16 1.058712
2002Q1 372597.00 386255.60 386426.05 0.964638 386635.51 386381.95 0.963691
2002Q2 379619.00 378419.56 379012.79 1.003170 377332.04 378738.52 1.006061
2002Q3 370294.00 380844.25 381181.12 0.972298 380726.87 380855.26 0.972597
2002Q4 412965.00 389875.35 389700.47 1.059223 390444.04 390014.13 1.057680
2003Q1 383511.00 396977.42 396660.98 0.966078 398359.00 396978.22 0.962727
2003Q2 404778.00 403858.86 404875.11 1.002276 402202.25 404639.50 1.006404
2003Q3 408128.00 419282.83 418429.30 0.973395 418509.23 415538.47 0.975195
2003Q4 454548.00 429771.07 430015.59 1.057651 430622.36 433733.15 1.055561
2004Q1 424770.00 439187.36 439090.73 0.967173 441849.85 462865.76 0.961345
2004Q2 524164.00 522962.93 446446.89 1.002297 520302.17 491872.74 1.007422
2004Q3 492255.00 505192.32 453284.89 0.974391 503226.23 505181.62 0.978198
2004Q4 531423.00 503646.81 466152.63 1.055150 505052.77 500803.82 1.052213
2005Q1 453459.00 468677.04 481512.67 0.967530 471857.79 499001.30 0.961008
2005Q2 518905.00 517572.14 499229.79 1.002575 514567.21 511401.96 1.008430
2005Q3 519514.00 532307.18 516744.71 0.975967 530223.35 528909.59 0.979802
2005Q4 568056.00 539207.24 531281.83 1.053502 540763.47 544287.95 1.050470
2006Q1 543647.00 561820.83 553704.61 0.967652 565570.22 562365.99 0.961237
2006Q2 580306.00 579032.82 572888.74 1.002199 576026.15 575503.79 1.007430
2006Q3 576554.00 589814.21 588245.91 0.977518 587152.33 591278.38 0.981950
2006Q4 651597.00 619106.13 614942.37 1.052480 621083.90 618527.00 1.049129
2007Q1 619372.00 640388.75 638421.46 0.967181 643763.15 642588.15 0.962112
2007Q2 659754.00 658695.26 658176.80 1.001607 655954.91 658695.35 1.005792
2007Q3 662770.00 676342.13 672672.42 0.979933 674426.42 670791.84 0.982717
2007Q4 712609.00 677246.67 679872.07 1.052215 678622.80 683999.48 1.050081
2008Q1 671154.00 694951.20 691408.56 0.965757 697488.64 692842.55 0.962244
2008Q2 689173.00 688821.38 688927.05 1.000510 686743.29 688460.27 1.003538
2008Q3 654908.00 666393.60 664674.70 0.982765 665381.42 664168.82 0.984260
2008Q4 660746.00 627077.40 627044.03 1.053691 629014.02 628471.31 1.050447
2009Q1 567385.00 588649.02 589426.91 0.963877 589766.49 590437.70 0.962050
2009Q2 568576.00 570062.25 571416.17 0.997393 567155.42 569828.91 1.002505
2009Q3 562772.00 572490.70 572098.85 0.983024 571556.17 569576.91 0.984631
2009Q4 606757.00 574816.00 574428.04 1.055567 576933.73 576403.29 1.051693

54



Rok a Vývoz TRAMO/SEATS X-12 ARIMA
čtvrtletí (X_su) sez. očistění trendová složka sez. faktor sez. očistění trendová složka sez. faktor
1995Q1 166908.00 175680.31 175989.02 0.950067 176272.65 176991.21 0.946874
1995Q2 189006.00 183517.34 182999.19 1.029908 183869.92 182837.94 1.027933
1995Q3 187785.00 188607.92 189078.32 0.995637 187552.77 188892.95 1.001238
1995Q4 200395.00 195251.65 194695.44 1.026342 195858.39 194766.75 1.023163
1996Q1 188618.50 198472.95 198718.25 0.950349 199072.06 199293.68 0.947489
1996Q2 208266.50 202313.40 202281.72 1.029425 202346.17 202967.33 1.029258
1996Q3 207853.50 208767.26 209428.91 0.995623 207814.86 206960.66 1.000186
1996Q4 218858.50 213348.63 210596.74 1.025826 214330.42 208936.12 1.021127
1997Q1 194325.75 204157.90 207988.28 0.951840 204530.60 212166.67 0.950106
1997Q2 230460.75 224013.35 222929.03 1.028781 223616.64 224637.96 1.030606
1997Q3 245859.75 247403.66 247208.07 0.993760 246459.31 246037.79 0.997567
1997Q4 272813.75 266442.30 266398.01 1.023913 267745.34 267749.91 1.018930
1998Q1 268061.75 280120.27 278496.83 0.956952 280765.19 279572.60 0.954754
1998Q2 287495.75 279019.64 279750.57 1.030378 278747.06 279385.68 1.031386
1998Q3 269151.75 271645.33 269094.01 0.990820 271161.07 269554.87 0.992590
1998Q4 257871.75 252697.46 256264.22 1.020476 253304.44 260492.60 1.018031
1999Q1 254113.00 264489.91 264642.44 0.960766 264250.90 266336.26 0.961635
1999Q2 295663.00 287179.62 285892.27 1.029540 286895.69 284136.42 1.030559
1999Q3 293545.00 297175.76 296940.07 0.987782 297635.07 297430.41 0.986258
1999Q4 310597.00 304012.72 305127.77 1.021658 304968.53 306264.81 1.018456
2000Q1 310307.00 321173.74 320869.80 0.966166 320182.89 319918.60 0.969155
2000Q2 346433.00 337576.98 336912.27 1.026234 336910.86 335893.76 1.028263
2000Q3 345455.00 351409.79 353027.37 0.983055 352384.56 355224.72 0.980335
2000Q4 385175.00 376138.40 374643.27 1.024025 377688.09 375309.88 1.019823
2001Q1 375892.00 386722.93 385258.77 0.971993 385225.27 383921.94 0.975772
2001Q2 389458.00 380598.31 381781.44 1.023278 379788.88 382098.42 1.025459
2001Q3 374575.00 382619.08 382862.39 0.978976 383921.82 384323.23 0.975654
2001Q4 397283.00 387553.73 386561.24 1.025104 388713.20 386931.18 1.022047
2002Q1 372050.00 380996.72 380485.69 0.976518 379785.38 379581.99 0.979632
2002Q2 375545.00 367657.16 368144.01 1.021454 367030.22 367490.96 1.023199
2002Q3 353404.00 362056.62 363287.90 0.976101 363109.61 364469.59 0.973271
2002Q4 383102.00 373838.93 374713.95 1.024778 374410.60 374965.63 1.023214
2003Q1 381688.00 389714.76 386608.23 0.979403 388798.61 384723.67 0.981711
2003Q2 395233.00 387036.77 390374.32 1.021177 386580.14 391150.49 1.022383
2003Q3 392177.00 402213.85 399902.94 0.975046 403558.60 399557.72 0.971797
2003Q4 423070.00 413021.70 415663.32 1.024329 413293.56 415863.09 1.023655
2004Q1 430704.00 439370.24 437654.29 0.980276 438247.03 446198.73 0.982788
2004Q2 523786.00 512908.60 454112.90 1.021207 512648.55 484321.46 1.021725
2004Q3 493170.00 505783.01 468032.28 0.975062 507313.53 508544.53 0.972121
2004Q4 526866.00 514362.66 479194.25 1.024308 515136.39 511320.14 1.022770
2005Q1 490557.00 500200.29 488236.28 0.980721 498734.28 516526.01 0.983604
2005Q2 549559.00 538659.62 516888.55 1.020234 538114.73 532282.97 1.021267
2005Q3 534117.00 547931.53 539682.44 0.974788 549069.01 551177.32 0.972768
2005Q4 580412.00 566559.37 559140.70 1.024450 567808.72 569392.95 1.022196
2006Q1 582240.00 592479.66 583902.96 0.982717 591582.93 587323.12 0.984207
2006Q2 607884.00 596726.17 594185.50 1.018698 596065.02 597750.61 1.019828
2006Q3 599224.00 614879.29 613921.37 0.974539 614942.90 618722.79 0.974438
2006Q4 673094.00 657506.71 654225.87 1.023707 658948.37 656560.89 1.021467
2007Q1 676808.00 687636.71 682849.39 0.984252 687334.72 683523.26 0.984685
2007Q2 704573.00 692177.39 694582.97 1.017908 691870.47 696986.34 1.018360
2007Q3 699096.00 716422.35 713489.94 0.975815 716232.55 714467.06 0.976074
2007Q4 749828.00 733503.23 734008.28 1.022256 734424.69 735032.84 1.020973
2008Q1 733347.00 745131.29 741857.49 0.984185 744494.92 743623.05 0.985026
2008Q2 748420.00 735127.80 736585.61 1.018081 736208.85 737435.84 1.016587
2008Q3 696789.00 712620.35 706158.72 0.977784 712143.47 705547.30 0.978439
2008Q4 665417.00 651537.02 656956.65 1.021303 652249.28 659935.77 1.020188
2009Q1 617958.00 628531.65 627322.33 0.983177 627834.45 627067.03 0.984269
2009Q2 628348.00 617804.18 619742.92 1.017067 618281.85 618419.49 1.016281
2009Q3 610790.00 624376.98 624341.24 0.978239 623029.49 624123.62 0.980355
2009Q4 649887.00 636059.36 635566.09 1.021740 637474.26 634513.11 1.019472
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