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Anotace 

Jedním z nejdůležitějších úkolů v rámci risk managementu je správné určování 

pravděpodobnosti úpadku (PD) finančních subjektů. Předmětem této dizertační práce je 

ověření možnosti stanovení PD pro komerční banky na základě vybraných credit-scoring 

modelů. Cílem dizertační práce je na základě nejvhodnějšího sestrojeného predikčního 

modelu určit a porovnat výši PD vybraných amerických a českých komerčních bank 

v extrémních kvantilech jejich pravděpodobnostních rozdělení modelovaných dle vybraných 

Lévyho procesů a klasického Geometrického Brownova procesu. Dizertační práce je 

rozdělena do dvou hlavních částí. V první části jsou odhadnuty tři různé predikční modely (na 

bázi lineární diskriminační analýzy a logistické a probit regrese) z upraveného vzorku téměř 

tří set amerických komerčních bank. Na základě ověření těchto modelů na kontrolním vzorku 

je pak vybrán nejvhodnější model. Druhá část práce je poté věnována aplikaci vybraného 

modelu na vybrané skupiny amerických a českých komerčních bank za účelem odhadu jejich 

současné finanční stability a dále za účelem určení vývoje jejich budoucí PD. Proto jsou 

nejprve modelovány relevantní finanční ukazatele pomocí vybraných náhodných procesů, 

které jsou následně použity k určení pravděpodobnostního rozdělení PD. Předpokládá se, že 

ukazatele jsou distribuovány dle vícerozměrných podřízených Lévyho procesů (konkrétně dle 

Variance Gamma procesu a Normal Inverse Gaussian procesu). Možnost defaultu 

jednotlivých bank při extrémně nepříznivém vývoji situace je zjišťována analýzou kvantilů 

odhadnutých rozdělení na různých hladinách významnosti. V práci je ověřeno, že Lévyho 

procesy dokáží zachytit empirické charakteristiky pravděpodobnostního rozdělení lépe, než 

klasický Geometrický Brownův proces. Tedy je ukázáno, že využití Geometrického 

Brownova procesu může vést k podhodnocení rizika, a to zejména pro extrémní kvantily. 

Nakonec je třeba podotknout, že aplikovatelnost odhadnutého modelu je (s ohledem na 

použitá data) omezena pouze na recesní fázi ekonomického cyklu. 

 

Klíčová slova: credit-scoring modely; pravděpodobnost defaultu, vícerozměrné podřízené 

Lévyho modely. 

  



 

 

Annotation 

One of the most important problems in risk management is the correctly determining the 

probabilities of default (PDs) of particular financial subjects. In this thesis a possible 

determination of a commercial bank’s PD based on credit-scoring models is discussed. The 

aim of this doctoral thesis is to model the probability distributions of PD of selected U.S. and 

Czech commercial banks using Lévy processes, based on the estimated prediction model. The 

thesis is divided into two parts. The first part is devoted to the estimation of the three different 

models (based on linear discriminant analysis, logit regression and probit regression) from a 

sample of almost three hundred US commercial banks. These models are then compared and 

verified with the control sample to determine the best model. The second part of the thesis 

aims to apply the chosen model to a portfolio of chosen US and Czech banks to estimate their 

present financial stability. However, it is also important to be able to estimate the evolution of 

PD in the future. So, in the next step of application part, the values of particular indicators are 

obtained through random sampling and used to estimate the PD distributions. It’s assumed 

that the indicators are distributed according to a multidimensional subordinated Lévy model 

(Variance Gamma model and Normal Inverse Gaussian model, particularly). A chance that “a 

financial crisis” will occur, at least in terms of probability, is indicated by estimation of the 

various quantiles in the estimated distributions. It is verified in the thesis that Lévy processes 

can capture the characteristics of the empirical distribution better than traditional Geometric 

Brownian Motion a therefore, that use of Geometric Brownian Motion for simulation of 

future probability distribution of PD can lead to undervaluation of risk. Finally, it should be 

noted that the applicability of the estimated model (with respect to the used data) is limited to 

the recessionary phase of the financial market. 

 

Keywords: Credit-scoring models; Probability of Default; Multidimensional Subordinated 

Lévy Model. 
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1 Úvod 

Současná globalizace finančních trhů s sebou přináší velké množství investičních 

příležitostí, současně ale také rizik, která je při finančním rozhodování nutné jak identifikovat, 

tak především kvantifikovat. Rizika můžeme rozlišovat podle mnoha hledisek, z nichž jedním 

z hlavních je riziko defaultu dlužníka a hrozba nesplacení jak zápůjčního kapitálu, tak 

očekávaného výnosu, tedy riziko kreditní. Klíčovým parametrem při modelování a 

kvantifikaci tohoto rizika je bezesporu pravděpodobnost defaultu (PD). Odhad celkové 

kreditní expozice přiřazením odpovídajících PD jednotlivým dlužníkům je jedním z hlavních 

témat ve finančních institucích, jelikož právě ty věnují převážnou část svého zájmu investiční 

činnosti. Toto téma nabylo zásadní důležitosti zejména po roce 2008, kdy většina zemí prošla 

hlubokou ekonomickou a finanční krizí (a některé mnohdy ještě její dozvuky pociťují). A 

právě nesprávné určení PD (zejména pak jeho podcenění) vede k nereálnému ratingovému 

hodnocení, z něho vyplývajícího špatného ocenění finančních instrumentů, zejména 

kreditních derivátů, což byla jedna z hlavních příčin finanční krize. Podcenění a nesprávné 

ocenění rizika tak způsobilo kolaps finančního systému, který byl skrze kreditní deriváty 

rozšířen na globální trh. Rovněž nelze opomenout roli PD při kalkulaci ekonomického a 

regulatorního kapitálu dle dohody Basel II a Basel III pro bankovní instituce v rámci využití 

tzv. IRB přístupu. 

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že určování PD finančních subjektů je již dlouho 

v popředí zájmu jak akademické, tak podnikatelské sféry, díky čemuž vznikla řada modelů 

pro jeho kvantifikaci. Mezi nejrozšířenější patří modely označované jako credit-scoring 

modely.
1
 Credit-scoring modely jsou obecně vícerozměrné modely, které využívají různé 

finanční ukazatele daného subjektu jako vstupy (nezávisle proměnné), kterým jsou následně 

přiřazeny váhy reflektující jejich relativní význam pro předpověď defaultu (závislá 

proměnná). Tato práce souvisí a vychází z řady studií zaměřených právě na credit-scoring 

modely. Přestože základní metodiky pro tyto modely byly odvozeny již ve třicátých letech 20. 

století autory jako Fischer (1936) a Durand (1941), rozhodující stimul pro vývoj a rozšíření 

těchto modelů přišel až v šedesátých letech téhož století ve studiích Beavera (1966) a 

Altmana (1968), kteří ukázali, že default finančních subjektů může být predikován 

informacemi obsaženými v ukazatelích finanční analýzy. Toho docílili porovnáním vzorku 

                                                 
1
 Pokud subjekt emituje akcie nebo dluhopisy, které jsou obchodovatelné a likvidní, lze PD alternativně 

odhadnout z tržních cen, viz např. Merton (1974) a jeho první aplikace v této oblasti (jinak také strukturální 

model). 



6 

 

defaultních a zdravých společností. Dalšími stěžejními příspěvky v této oblasti pak jsou 

McFadden (1976), Altman, Haldeman a Narayanan (1977), Santomero a Visno (1977), 

Ohlson (1980), Zmijewski (1984), Lo (1986), Queen a Roll (1987) a Shumway (2001). 

V rámci České republiky jsou nejznámějšími a nejpoužívanějšími tzv. IN modely, viz 

Neumaierová a Neumaier (2002). 

Nicméně převážná většina výše uvedených credit-scoring modelů byla odvozena ze 

vzorků nefinančních institucí, a to zejména z důvodu velmi omezeného vzorku dat pro 

finanční instituce (default finančních institucí nastává relativně zřídka a ne všechna data jsou 

veřejně přístupná a standardizovaná). Přesto i v této oblasti již byla učiněna řada více či méně 

úspěšných pokusů k identifikaci klíčových ukazatelů ovlivňujících zdraví finančních institucí, 

viz Peresetsky a Karminsky (2008) a zde obsažené reference. 

C í l e m  d i z e r t a č n í  p r á c e  je na základě nejvhodnějšího sestrojeného 

predikčního modelu určit a porovnat výši pravděpodobnosti defaultu  vybraných amerických a 

českých komerčních bank v extrémních kvantilech jejich pravděpodobnostních rozdělení 

modelovaných dle vybraných Lévyho procesů a klasického Geometrického Brownova 

procesu. Za účelem naplnění cíle dizertační práce bude tedy nejprve odhadnut a verifikován 

predikční model na jedno období pro kvantifikaci PD komerčních bank v době ekonomické 

krize (charakterizované celosvětovým poklesem HDP) pomocí vybraných credit-scoring 

modelů (lineární diskriminační analýza, logit model, probit model), a to na základě vzorku 

téměř tří set amerických komerčních bank. Jako nezávisle proměnné budou uvažovány jak 

finanční ukazatele daných subjektů, tak také vybrané makroekonomické ukazatele. Následně 

bude tento predikční model využit pro odhad budoucího rozdělení pravděpodobnosti PD 

(predikce rozdělení pravděpodobnosti PD na dva roky dopředu) vybraných komerčních bank 

na základě simulace relevantních finančních ukazatelů pomocí vybraných stochastických 

procesů a za pomoci metodiky Value at Risk budou demonstrovány rozdíly v odhadnutých 

rozděleních pro jednotlivé procesy zejména z pohledu tzv. těžkých konců. Přestože je model 

odhadován primárně za účelem stanovení PD amerických komerčních bank, budou při 

aplikaci využity jak americké komerční banky, tak také banky české. 

Vzhledem k tomu, že pro určení predikce pravděpodobnostního rozdělení PD je nutné 

určit vývoj očekávaných hodnot relevantních finančních ukazatelů, budou v práci tyto 

simulovány pomocí metody Monte Carlo. Zatímco donedávna byl pro popis vývoje 

podkladových faktorů využíván převážně Geometrický Brownův proces (GBM), 

v současnosti je stále větší tendence využít pro analýzu a simulaci časové řady těchto 
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podkladových proměnných tzv. Lévyho procesy, které vzhledem ke svým vlastnostem dokáží 

lépe zachytit empirické charakteristiky podkladové proměnné, viz Cont a Tankov (2004), 

Schoutens (2003) nebo Tichý (2011 a 2010). V této práci budou pro simulaci využity dva ze 

skupiny Lévyho procesů, a sice podřízený Variance Gamma (VG) proces a Normal Inverse 

Gaussian (NIG) proces. Důležitým bodem při simulaci podkladových faktorů je také 

zohlednění vzájemných závislostí, které budou v této aplikaci zachyceny pomocí Gaussovy 

kopula funkce. 

Dizertační práce bude rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž první část bude 

obsahovat metodická východiska pro stěžejní druhou, aplikačně-ověřovací část. 

V rámci metodické části bude nejprve popsána základní metodika související 

s kreditním rizikem a dále budou představeny možnosti hodnocení výkonnosti komerčních 

bank na základě ukazatelů poměrové analýzy, jakožto vstupních parametrů pro odhad 

cílového modelu. Hlavní pozornost v metodické části bude věnována detailnímu popisu 

credit-scoring modelů. Nejprve bude popsána metodika lineární diskriminační analýzy a poté 

metodika regresních modelů, kam patří zejména logit a probit model. Dále bude uveden 

přehled nejznámějších credit-scoring modelů. Nakonec bude detailně prezentována metodika 

Lévyho procesů se zaměřením na podřízené Lévyho procesy a metodika kopula funkcí. 

V rámci aplikační části budou nejprve popsána empirická data, z nichž bude část 

použita pro tvorbu modelů a zbytek pro jejich verifikaci. Na základě těchto dat budou 

sestrojeny tři predikční modely, u nichž pak bude provedena komparace na ověřovacím 

vzorku a bude vybrán model s nejlepší predikční schopností na daném vzorku dat. Tento 

model bude dále použit k vybraným aplikacím, kdy bude nejprve určeno pravděpodobnostní 

rozdělení PD vybraných amerických a následně českých bank. Postup bude následující. 

Nejprve bude u analyzovaných bank představena časová řada relevantních finančních 

ukazatelů a dále budou odhadnuty parametry vybraných marginálních stochastických 

podkladových procesů pro jednotlivé ukazatele (Geometrický Brownův proces, podřízený VG 

proces a NIG proces), přičemž u parametrů ze skupiny Lévyho procesů bude pro odhad 

využita obecná metoda momentů. Pomocí těchto parametrů budou jednotlivé ukazatele 

simulovány (s ohledem na jejich vzájemnou závislost) a následně dosazeny do odhadnutého 

modelu. Výsledkem budou tři různá budoucí rozdělení pravděpodobnosti PD pro jednotlivé 

banky s ohledem na vybraný podkladový proces. V posledním kroku budou tato rozdělení 

komparována s důrazem na analýzu koncových hodnot a pomocí metodiky Value at Risk 

budou demonstrovány rozdíly ve výši rizika pro jednotlivá rozdělení.  



8 

 

2 Metodické vymezení kategorií finančního rizika a způsoby 

determinace kreditního rizika 

Úvodní kapitola metodické části bude věnována obecnému vymezení finančního rizika, 

včetně charakteristiky jeho jednotlivých částí. Následně bude podrobně charakterizováno 

kreditní riziko, stanoveny přístupy k jeho měření a relevantní parametry. Dále bude pozornost 

věnována možnostem kvantifikace pravděpodobnosti defaultu, jakožto klíčové veličině při 

determinaci a řízení kreditního rizika, a budou shrnuty modely pro určení pravděpodobnosti 

defaultu, včetně základního metodického popisu a geneze. Závěr kapitoly bude věnován 

subjektům výzkumu této práce, tedy komerčním bankám. Z pohledu účetních výkazů budou 

vymezena specifika těchto institucí v porovnání s nefinančními institucemi a budou rozebrány 

poměrové ukazatele popisující finanční situaci těchto institucí. Metodicky bude tato kapitola 

vycházet převážně z následujících zdrojů: Dluhošová (2010), Hull (2010), Witzany (2010), 

Trueck a Rachev (2009), Peresestky a Karminsky (2008), Resti a Sironi (2007), Casu, 

Girardone a Molyneux (2006) a Zmeškal (2004). 

2.1 Vymezení kategorií finančního rizika 

Rozhodovací procesy v rámci finančního řízení můžeme rozdělit podle mnoha kritérií. 

Jedním z nejdůležitějších je pak znalost budoucích hodnot finančních veličin. Z tohoto 

pohledu můžeme rozlišovat tři základní stavy (viz např. Dluhošová (2010) nebo Zmeškal 

(2004)): pokud existuje 100% jistota ohledně budoucího stavu finančních veličin, mluvíme o 

rozhodování za určitosti. Tento případ ovšem nastává v reálném světě velmi zřídka, přesněji 

řečeno nikdy. V některých případech se ovšem lze tomuto stavu přiblížit a jde poté spíše o 

pseudo určitost. V naprosté většině případů ale nemůžeme popsat budoucí stav s naprostou 

jistotou a mluvíme tedy o rozhodování za neurčitosti. Tady můžeme rozlišit dva základní 

stavy. Buď lze popsat budoucí náhodné stavy finanční veličiny vybraným rozdělením 

pravděpodobnosti (ať už statistickými technikami nebo expertně), tedy lze každému možnému 

stavu přiřadit příslušnou pravděpodobnost, a pak mluvíme o rozhodování za rizika, nebo lze 

budoucí náhodné stavy popsat pouze pomocí intervalů a pak mluvíme o rozhodování za 

nejistoty.
2
 V rámci finanční teorie i praxe lze za nejtypičtější považovat rozhodování za rizika. 

Samotná rizika vyplývají z nestability finančních trhů, a z nich plynoucí volatility, a jejich 

                                                 
2
 V rámci řešení úloh za podmínek nejistoty lze využít např. tzv. fuzzy množin, pro finanční aplikaci této 

metodiky viz např. Zmeškal (2004). 
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determinace a řízení patří bezesporu k jedné z klíčových úloh v rámci finančního řízení firem 

jak finančního, tak i nefinančního charakteru. Pravděpodobnostní rozdělení popisující riziko 

finančních veličin definujeme jako závislost výše pravděpodobnosti na náhodném stavu (ať už 

spojitém, nebo diskrétním) finanční proměnné, tedy funkčním vztahem. Popis 

pravděpodobnostního rozdělení pak můžeme vyjádřit (viz Dluhošová (2004)) buď přiřazením 

pravděpodobnosti k danému náhodnému stavu (funkce rozdělení pravděpodobnosti u diskrétní 

veličiny,  ixp , nebo hustota pravděpodobnosti u spojité veličiny,  xf ), nebo pomocí 

distribuční funkce  xF , kdy pro diskrétní případ platí    xXxF  Pr  a pro spojitý 

   dttfxF

x




 . Samotné rozdělení je charakterizováno pomocí vybraných parametrů, které se 

liší podle typu rozdělení. Tyto parametry popisují jednotlivé charakteristické rysy daného 

rozdělení, přičemž mezi klíčové patří tzv. statistické momenty. A právě na vyšší momenty 

pravděpodobnostních rozdělení (šikmost a špičatost) se v současné době soustřeďuje 

pozornost metodiků a analytiků ve finanční sféře, neboť empirické výzkumy prokazují 

jednoznačné porušování normality (nulová šikmost a  nulová dodatečná špičatost), což vede 

k tzv. těžkým koncům u pravděpodobnostních rozdělení. Tento problém se v současné době 

stává z pohledu řízení finančních rizik klíčovým, podrobněji viz např. Rachev a Mittnik 

(2000) nebo Tichý (2011).  

Rizika lze opět dělit podle mnoha různých kritérií, k základním patří členění z hlediska 

věcného. Z tohoto pohledu lze finanční rizika členit na rizika tržní, kreditní a operační. Právě 

řízení těchto jednotlivých typů rizik v rámci finančních institucí se stalo metodickým 

základem v rámci dohod Basel II a Basel III (pro Basel III navíc přibylo riziko likvidity) pro 

bankovní instituce a Solvency II pro pojišťovací instituce. Při zachování tohoto členění 

můžeme dle uvedených dohod charakterizovat jednotlivá rizika následovně. 

Tržní riziko 

Obecně takto můžeme označit riziko, které je spojeno s pohybem (vývojem) tržních 

proměnných (cen a sazeb). Výše tržního rizika závisí na struktuře rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty a citlivosti jednotlivých položek aktiv i pasiv (výnosů a nákladů) na změny tržních cen. 

Řadíme zde např. riziko akciové, měnové, úrokové, derivátové nebo riziko komoditní. 
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V rámci dohody Basel II a III
3
 kalkulují banky toto riziko pomocí metodiky Value at Risk

4
 na 

99% hladině spolehlivosti s 10denním horizontem.  

Kreditní riziko 

Kreditní riziko vyplývá z potenciální neschopnosti dlužníka dostát svým závazkům a z toho 

vyplývajících důsledků. Při využití IRB (Internal Ratings-Based) přístupu v rámci dohod 

Basel II a III. kalkulují banky toto riziko pomocí metodiky Value at Risk na 99,9% hladině 

spolehlivosti s 1ročním horizontem. Podrobněji bude kreditní riziko rozebráno v podkapitole 

2.2. 

Operační riziko 

Operační riziko značí riziko spojené s operačními procesy dané instituce. Konkrétněji 

můžeme pod operační riziko zahrnout ztráty vyplývající z nedostatečnosti nebo selhání 

vnitřních procesů, osob, systému nebo externích událostí. V rámci pokročilého přístupu dle 

Basel II a III kalkulují banky toto riziko pomocí metodiky Value at Risk na 99,9% hladině 

spolehlivosti s 1ročním horizontem, tedy stejně jako riziko kreditní. 

2.2 Měření kreditního rizika 

Jak již bylo uvedeno výše, kreditní riziko vzniká v důsledku neschopnosti nebo 

neochoty dlužníka (vypůjčovatele, emitenta dluhopisů nebo protistrany v derivátových 

transakcích) dostát svým závazkům a bývá tedy někdy  označováno jako riziko úvěrové. 

V rámci finančních institucí patří toto riziko jednoznačně k nejdůležitějším a banky mu proto 

věnují významnou pozornost, přičemž je jednoznačná snaha o přechod od izolovaného 

posuzování jednotlivých kreditů k portfoliovému přístupu. Pro kvantifikaci úvěrového rizika 

můžeme využít dvou základních přístupů. V prvním z nich se může protistrana nacházet na 

konci kreditního horizontu pouze ve dvou stavech (default; nedefault), tento přístup 

označujeme jako default-mode a kreditní riziko pak vyplývá ze selhání (defaultu) dlužníka. 

Druhým přístupem je tzv. mark-to-market přístup, kdy se protistrana může nacházet na konci 

kreditního horizontu v kterémkoliv z n definovaných ratingových stupňů, mezi něž patří i 

                                                 
3
 BASEL II. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised 

Framework. [30. 06. 2012]. Dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm. 

BASEL III. International regulatory framework for banks. [30. 06. 2012]. Dostupné z: 

http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 
4
 Tato metodika je postavena na percentilu rozdělení pravděpodobnosti dané veličiny, konkrétně je Value 

at Risk (VaR) definována jako maximální hodnota ztráty na stanovené hladině spolehlivosti   za určité období, 

tedy     VaRXPr  pro náhodnou veličinu (ztrátu) X . 
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default. V rámci tohoto přístupu úvěrové riziko vyplývá z přechodu dlužníka k nižšímu 

ratingovému stupni. Na této bázi rozlišujeme řadu přístupů k měření finančního rizika (viz 

např. Hull (2010)), tedy modelů, které by vhodně zachycovaly riziko spojené s úvěrovými 

aktivitami bank a poskytovaly dobré odhady výše ekonomického kapitálu, z nichž 

k nejznámějším a nejpoužívanějším řadíme CreditMetrics společnosti GP Morgen, 

CreditRisk+ společnosti Credit Suisse Financial Products nebo KMV model společnosti KMV 

Corporation. Tyto modely jsou obecně používány pro odhad ekonomického kapitálu 

potřebného k pokrytí rizik spojených s úvěrovými aktivitami bank, lze je ovšem využít 

v jakékoliv instituci, která je vystavena kreditnímu riziku, tedy riziku defaultu protistrany. 

CreditMetrics 

Tento model patří do kategorie mark-to-market, kreditní riziko je tedy spojeno nejen 

s defaultem, ale rovněž se zhoršením ratingového stupně daného dlužníka. Rating a přechody 

do jiných ratingových stupňů (ratingová migrace) tedy představují základ pro celou analýzu 

uvěrového rizika. Model je postaven na dvou základních metodách. Pomocí analytické 

metody se odhadují rizika jednotlivých aktiv, jejich marginální rizikové příspěvky a 

očekávaná hodnota a směrodatná odchylka hodnoty portfolia. Dále lze využít simulačních 

metod pro odvození rozdělení pravděpodobnosti hodnoty portfolia a pro stanovení 

požadovaného kapitálu využít VaR. Pro požadované výchozí ratingy a ratingové matice lze 

využít data ratingových agentur, druhou možností je využít vnitřní bankovní ratingový 

systém. CreditMetrics vyžaduje, aby ratingový systém obsahoval úvěrový rating pro každého 

dlužníka a množinu pravděpodobností přechodu z jednoho ratingového stupně na jiný (včetně 

defaultu). 

KMV model 

KMV model (KMV je obchodní známka KMV Corporation, kterou v roce 1989 založili 

Stephen Kealhofer, John McQuown a Oldrich Vasicek) se řadí ke skupině modelů typu 

default-mode, tedy kreditní riziko je vázáno na default dlužníka. KMV model využívá při 

kalkulaci ekonomického kapitálu analytického přístupu, kdy poskytuje pro jednotlivé hladiny 

významnosti tabelované hodnoty ztráty portfolia. Klíčovým faktorem modelu je tzv. 

očekávaná četnost selhání (EDF), což je pravděpodobnost defaultu pro jednotlivé dlužníky. 

Ta je kalkulována pomocí strukturálních modelů, kdy je nejprve pomocí opční metodologie 

nutné určit tržní hodnotu a směrodatnou odchylku hodnoty aktiv a dále spočítat takzvanou 

vzdálenost k defaultu (DD). EDF je pak určena na základě historických dat vztahů mezi DD a 

skutečnou mírou bankrotu v daném souboru firem. 
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CreditRisk+ 

Podobně jako KMV model patří přístup CreditRisk+ k default-mode modelům. Model 

CreditRisk+ je vhodný pro výpočet kreditního rizika pro portfolia obsahující velký počet 

dlužníků, z nichž každý je charakterizován nízkou pravděpodobností defaultu. Pro kalkulaci 

pravděpodobnosti defaultu se využívá Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti. V tomto 

modelu není rozhodující vztah mezi příčinou (důvodem selhání) a následkem (defaultem), 

pouze se předpokládá, že každá banka má představu o pravděpodobnostech selhání 

jednotlivých dlužníků. U tohoto modelu se pro kalkulaci ekonomického kapitálu rovněž 

využívá metodika VaR. Základními vstupy modelu jsou expozice banky vůči jednotlivým 

dlužníkům a jejich pravděpodobnosti selhání. 

V rámci řízení kreditního rizika a jeho kvantifikaci je nutné určit řadu parametrů. Tyto 

parametry vstupují do výše uvedených modelů jako vstupní proměnné nutné ke kalkulaci 

ekonomického kapitálu při dané expozici. Těmito rizikovými parametry, které je třeba 

statisticky zjišťovat a prognózovat, jsou: 

 pravděpodobnost defaultu (Probability of Default, PD) – pravděpodobnost, že dlužník 

nedostojí svým závazkům během určeného časového horizontu, 

 riziková expozice (Exposure at Default, EAD) – celkové množství aktiv, která jsou 

vystavena riziku v případě defaultu dlužníka, 

 míra ztráty v případě defaultu (Loss Given Default, LGD) – procentní ztráta z celkové 

expozice v případě defaultu protistrany, 

 doba splatnosti (Maturity, M) – časový horizont, za který je dlužník povinen splatit svůj 

závazek. 

V rámci dohod Basel II a Basel III jsou na výpočet těchto rizikových parametrů kladeny pro 

jednotlivé banky odlišné požadavky, a to podle toho, jaký přístup si zvolí. Pro kreditní riziko 

existují tyto přístupy tři. 

 modely založené na externím ratingu 

(i) Standardizovaný přístup (STA) – v rámci tohoto přístupu je požadovaný kapitál 

kalkulován pomocí rizikově vážených aktiv, přičemž k určení vah slouží externí 

ratingy (určené specializovanými ratingovými agenturami) jednotlivých subjektů. 
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Pokud tyto ratingy nejsou k dispozici, je riziková váha aktiva 100 %. Ostatní 

parametry jsou určeny dle BCBS.
5
 

 modely založené na interním ratingu 

(ii) Základní přístup IRB (FIRB) – v rámci tohoto přístupu si banka na základě interních 

schválených modelů sama kalkuluje klíčový parametr, kterým je pravděpodobnost 

defaultu. Ostatní rizikové parametry jsou stanoveny dle BCBS, případně dle 

pověřeného regulátora. 

(iii) Pokročilý přístup IRB (AIRB) – v rámci tohoto přístupu si banka na základě vnitřních 

modelů kalkuluje všechny výše uvedené rizikové parametry. 

Pokud je to v možnostech banky, snaží se při řízení kreditní rizika o využití modelů interních 

ratingů, jelikož to vede k realističtějšímu ohodnocení rizikové pozice a následně ke snižování 

kapitálového požadavku. Je třeba poznamenat, že stejný metodický postup neplatí jen pro 

banky a instituce pod regulatorním dohledem, ale může se vztahovat k jakémukoliv subjektu, 

který čelí riziku nesplacení závazků ze strany dlužníka. Ať už se jedná o pokročilý nebo 

základní přístup IRB, hlavním parametrem, jehož správné určení hraje klíčovou roli při řízení 

kreditního rizika, je pravděpodobnost defaultu (PD). Další kapitoly metodické a aplikační 

části budou proto věnovány tomuto rizikovému parametru, možnostem jeho kvantifikace a 

predikce. 

2.3 Pravděpodobnost defaultu a možnosti její kvantifikace 

V předcházející podkapitole bylo vymezeno kreditní riziko jako možnost, že protistrana 

nedostojí svým závazkům. Rovněž bylo vysvětleno, že banky mohou využít ke stanovení 

požadovaného kapitálu (ať už regulatorního nebo ekonomického) své vlastní odhady pro 

pravděpodobnosti defaultu jednotlivých subjektů, pokud jsou postupy pro tuto kvantifikaci 

schváleny regulátorem. To vede banky (a potažmo i další instituce) k tomu, aby věnovaly 

značné zdroje k rozvíjení lepších a sofistikovanějších způsobů stanovování pravděpodobnosti 

defaultu. V této kapitole budou představeny základní metodické přístupy ke stanovení 

pravděpodobnosti defaultu a stručná geneze nejznámějších a nejpoužívanějších modelů. 

                                                 
5
 Basel Committee on Banking Supervision – BCBS. 
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Obecně lze pravděpodobnost defaultu popsat dvěma způsoby (viz Hull 2010), a to buď 

jako hustotu pravděpodobnosti defaultu (default probability density)
6
 nebo míru hazardu 

(hazard rates). Míru hazardu,  th , v čase t  lze definovat tak, že   tth   je pravděpodobnost 

defaultu mezi časem t  a tt   podmíněná tím, že mezi časem nula a časem t  žádný default 

nenastane. Default probability density,  tq , je definována tak, že   ttq   je nepodmíněná 

pravděpodobnost defaultu mezi t  a tt   v čase nula. Mezi  th  a  tq  existuje jednoznačný 

vztah,     



t

dh

ethtq 0
)( 

. V této práci povedou oba přístupy ke stejnému výsledku, jelikož 

bude stanovována pravděpodobnost defaultu na jedno období s počátkem v čase nula, 0t , a 

tedy    thtq  , nebudeme je tedy dále rozlišovat. 

Samotné stanovení pravděpodobnosti defaultu záleží na tom, zda chceme určit rizikově 

neutrální pravděpodobnosti defaultu nebo reálné pravděpodobnosti defaultu. Rizikově 

neutrální pravděpodobnosti defaultu slouží k oceňování kreditních instrumentů (obligací, 

kreditních derivátů apod.), zatímco reálné pravděpodobnosti defaultu slouží např. ke kalkulaci 

budoucích ztrát z defaultu, nebo ke stanovení ekonomického nebo regulatorního kapitálu. 

Při stanovování rizikově neutrálních pravděpodobností defaultu se vychází z tržních cen 

dluhových instrumentů. Tedy může být tato pravděpodobnost určena např. z tržních cen 

obligací daného subjektu. Postup vychází z Hull (2006) a byl aplikován např. v Gurný 

(2008a). Tímto způsobem lze stanovit rizikově-neutrální pravděpodobnosti z dluhopisů 

nesoucích kupón, včetně zahrnutí předpokladu nenulové míry návratnosti (recovery rate). 

Nejprve předpokládejme N  dluhopisů nesoucích úrok, přičemž splatnost i-tého 

dluhopisu je it  a Nttt  ...21 . Dále předpokládejme, že default referenčního subjektu může 

nastat v den splatnosti dluhopisu (respektive těsně před ním) a že kreditní událost, bezriziková 

úroková míra a recovery rate jsou navzájem nezávislé. Současnou hodnotu ztráty z defaultu j-

tého dluhopisu v čase it  tedy spočteme jako 

 )(ˆ)()( ijijiij tCRtFtv  , 

kde )( itv je současná hodnota peněžní jednotky v čase it , )( itFj je forwardová cena j-tého 

dluhopisu v čase it  za předpokladu nulové pravděpodobnosti defaultu, R̂  je recovery rate a 

                                                 
6
 Používání českého názvu zde není příliš obvyklé. 
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)( ij tC  je peněžní částka nárokovaná držitelem j-tého dluhopisu v čase defaultu. Současná 

hodnota ztráty j-tého dluhopisu je následující, 





j

i
ijijj PDVV

1

*  , 

kde jV  je cena j-tého dluhopisu nyní, *

jV  je cena j-tého dluhopisu nyní za předpokladu nulové 

pravděpodobnosti defaultu, iPD  je pravděpodobnost defaultu v čase it  a ij  je současná 

hodnota ztráty z defaultu j-tého dluhopisu v čase it . Z tého rovnice pak vyjádříme jPD  a 

induktivně spočteme rizikově neutrální pravděpodobnosti defaultu, a tedy 

jj

j

i ijijj

j

PDVV
PD











1

1

*

. 

Pro zařazení předpokladu spojitého času (tedy default může nastat kdykoliv během trvání 

kreditního kontraktu), viz Hull (2006) nebo aplikace včetně citlivostní analýzy, viz Gurný 

(2008b). Analogicky lze určit jednotlivé rizikově neutrální pravděpodobnosti např. 

z kreditních defaultních swapů nebo swapů na aktiva, viz Hull (2010). 

Při stanovení reálných pravděpodobností defaultu lze využít řady modelů, které se liší 

jak výchozími předpoklady, tak použitými matematicko-statistickými metodami. Obecně lze 

tyto modely rozdělit do dvou hlavních skupin, přičemž první skupinu tvoří tzv.  

credit-scoring modely a druhou modely strukturální
7
 (jež využívá např. i výše zmíněný KMV 

přístup).  

Credit-scoring modely 

Credit-scoring modely jsou statistické modely odvozené z ekonometrických metod jako je 

diskriminační analýza, regresní modely (logit a probit model), heuristické induktivní modely 

(neuronové sítě a genetické algoritmy) nebo panelové modely (pro detailnější přehled a popis 

všech metod viz jakákoliv ekonometrická literatura jako např. Green (2011) nebo Hair 

(2009)). Credit-scoring modely pracují na principu přiřazení vah finančním a ekonomickým 

ukazatelům, přičemž tyto váhy reprezentují relativní významnost těchto ukazatelů 

při určování pravděpodobnosti defaultu dlužníka. V této práci bude aplikována metoda 

                                                 
7
 Kromě strukturálních modelů existuje i jejich určité zobecnění ve formě tzv. reduced form modelů, u 

nichž není default podmíněn explicitně hodnotou firmy, ale je obecně řízen vybranou exogenní náhodnou 

proměnnou. Tento přístup byl poprvé představen ve Fons (1994) a následně rozšířen autory Jarrow (1997) a 

Duffie a Singleton (1999). 
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lineární diskriminační analýzy a regresních modelů (logit a probit model), proto jim bude 

detailnější pozornost věnována v kapitole 3, a to včetně matematické formalizace. 

Strukturální modely 

Strukturální přístup ke zjišťování tržní hodnoty vlastního kapitálu firem a pravděpodobnosti 

jejich úpadku byl poprvé představen Robertem Mertonem v roce 1974, viz Merton (1974), 

který poprvé představil model pro ocenění kreditního rizika společnosti tím, že uvažoval tržní 

hodnotu vlastního kapitálu jako call opci na její aktiva. K ocenění této opce využil  

Black-Scholes oceňovací formule, představené o rok dříve v Black a Scholes (1973). 

V Mertonově modelu je tržní hodnota vlastního kapitálu firmy určena jako 

 0,max LAE tt  , kde tE  je tržní hodnota firmy v čase t , tA  je tržní hodnota aktiv v čase t  

a L  je nominální hodnota dluhu. Po aplikaci Black-Scholes oceňovací formule pak lze 

vyjádřit pravděpodobnost defaultu jako 

   

 

  dxxLAPD tT

tT
L

A

Tt

t

 






















 





2

2

1
ln

, 

kde   je funkce hustoty normovaného normálního rozdělení,   je očekávaný výnos aktiva, 

  je volatilita aktiva a T  je doba expirace. Zde ale upozorněme, že vzhledem k tomu, že se 

vychází z tržních hodnot vlastního kapitálu, lze uvedený postup využít rovněž pro odvození 

rizikově neutrální pravděpodobnosti úpadku. Zde by došlo pouze k přetransformování 

dynamiky vývoje aktiva na rizikově neutrální vývoj, více o této problematice lze nalézt v 

Deliandes a Geske (2003), kteří dokázali, že rizikově neutrální pravděpodobnost může sloužit 

jako horní hranice pro reálnou pravděpodobnost. 

2.4 Geneze vývoje základních modelů pro stanovení pravděpodobností 

defaultu 

Uvedené metodické přístupy jsou ke stanovování pravděpodobnosti defaultu využívány 

již poměrně dlouhou dobu, proto bude v této kapitole provedena stručná geneze těch 

nejznámějších, včetně nastínění současného vývoje. Komplexnější přehled jednotlivých 

modelů s uvedením parametrů je uveden např. v Dluhošová (2010). 

Pravděpodobně světově nejznámější credit-scoring model byl představen profesorem 

Altmanem, Altman (1968), pro obchodované americké společnosti a sestrojen byl na bázi 

lineární diskriminační analýzy. Tento model byl pak mnohokrát aktualizován, a to včetně 
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úpravy pro různé sektory a regiony. Tyto modely jsou typu default-mode, tedy kreditní riziko 

je vázáno na default dlužníka. První Altmanův model, který tedy slouží pro společnosti 

kótované na akciovém trhu, byl představen v roce 1968 v následujícím tvaru, 

54321 6,03,34,12,1 XXXXXZ   , 

kde Z  je skóre, 
1X  je pracovní kapitál/aktiva, 

2X  nerozdělený zisk/aktiva, 3X  zisk před 

úroky a daněmi/aktiva, 
4X  tržní cena akcií/dluhy, 5X  tržby/aktiva. Pravděpodobnost defaultu 

jednotlivých společností je určena na základě historických dat intervalově, kdy podniky se 

99,2Z  mají nízkou pravděpodobnost defaultu, podniky se 81,1Z  vysokou 

pravděpodobnost defaultu a podniky mezi oběma hraničními body jsou pak v tzv. šedé zóně. 

Přesto, že výsledkem toho modelu je reálné číslo, tedy ne přímo hodnota pravděpodobnosti 

defaultu, lze ji přímo z toho to skóre určit. Tento postup vychází z Altman (1981) a bude 

popsán v kapitole 3.1.  

Další verze modelu byla rozpracována pro společnosti, které nejsou kótovány na 

akciovém trhu, a tento model vypadá následovně, 

54321

* 998,0420,0107,3847,0717,0 XXXXXZ  , 

kde 
4X  je účetní hodnota vlastního kapitálu/dluhy, ostatní proměnné jsou stejné jako 

v předcházejícím případě. Hraniční body jsou v tomto případě 1,20 a 2,90. Poslední 

aktualizace proběhla v roce 1995, kdy byl představen model pro emerging markets a 

nevýrobní podniky,  

4321

** 05,172,626,356,6 XXXXZ  , 

pro hraniční body 1,10 a 2,60. 

Kromě představených default-mode Z-skóre modelů byly v roce 1977 publikovány E. 

Altmanem rovněž takzvané ZETA modely, které jsou typu mark-to-market, a které na rozdíl 

od výše uvedených jednoročních modelů predikují default (přesněji řečeno změnu 

ratingového stupně) na pět let dopředu. V současné době je nejnovější tzv. Z-metrics model, 

Altman (2010), který je založen na kombinaci vícerozměrné logistické regrese a RiskMetrics 

metodologie. Rovněž tento model je typu mark-to-market, navíc využitím logistické regrese 

jsou dosažené výsledky přímo ve formě pravděpodobností, nemusí se tedy do 

pravděpodobností transformovat. Z-metrics model byl vytvořen v reakci na globální finanční 

krizi a důraz je kladen, kromě klasických proměnných charakterizujících finanční situaci 
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daného subjektu, rovněž na makroekonomické ukazatele, které by dokázaly zachytit konkrétní 

fázi ekonomického cyklu. Tato myšlenka je trendem v tvorbě scoringových modelů obecně a 

bude využita rovněž v této práci. Kromě těchto základních modelů existuje celá řada dalších 

modelů, kde mezi modely typu default-mode můžeme dále zařadit např. Taflerův model 

z roku 1977 nebo Beaverův model z roku 1967. Mezi mark-to-market modely pak spadá 

Tamariho model z roku 1977 a Kralickuv Quick-test z roku 1990. 

V rámci České republiky jsou nejvyužívanější IN modely (viz Neumaierová a Neumaier 

(2002 a 2005)), přičemž aktuální verze toho modelu z roku 2005 vypadá následovně, 

54321 09,021,0197,304,013,005 XXXXXIN  , 

kde 
1X  jsou aktiva/cizí zdroje, 

2X  zisk před úroky a daněmi /úroky, 3X  zisk před úroky a 

daněmi/aktiva, 
4X  celkové výnosy/A a 5X  oběžná aktiva/krátkodobé závazky. 

Nedávno byl formulován alternativní model pro český korporátní sektor na bázi 

logistické analýzy, viz Jakubík a Teplý (2008).  

Vývoj strukturálních modelů započal v roce 1974 v práci R. Mertona a byl dále rozvíjen 

a aplikován celou řadou autorů. Komplexní přehled tohoto přístupu shrnuje např. Bluhm 

(2003) a Duffie a Singleton (2003). Defaultní model společnosti KMV postavený na této 

metodice je shrnut v Crosbie a Bohn (2003). Autoři Bohn, Arora a Korablev (2005) pak 

argumentují, že KMV-Merton model dokáže zachytit veškeré informace obsažené 

v ratingových stupních tradičních ratingových agentur 

2.5  Komerční banky jako protistrana v kreditních transakcích 

Modely představené v předchozí podkapitole slouží především ke stanovení 

pravděpodobnosti defaultu nefinančních institucí. Tento fakt je způsoben především tím, že 

default finančních institucí byl donedávna velmi řídkým jevem a chyběla tak požadovaná data 

k tvorbě scoringových modelů.
8
 Přestože tedy modely sloužící k určování pravděpodobnosti 

defaultu finančních institucí nejsou natolik rozvinuty jako modely k určování 

pravděpodobnosti defaultu nefinančních institucí, některé výzkumy sloužící k určování bonity 

bank pomocí finančních ukazatelů již existují. Většina těchto modelů je postavena zejména na 

                                                 
8
 Alternativně lze samozřejmě přistoupit k stanovení pravděpodobnosti defaultu pomocí strukturální 

modelů (za předpokladu, že akcie dané banky jsou kótovány na akciových trzích), problémem zde ovšem je 

nalezení vhodného bodu defaultu, tedy takové výše nominálního dluhu, pod jehož úrovní se nacházející tržní 

hodnota aktiv signalizuje default banky. 
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datech z amerického trhu, což má dva důvody. Zaprvé se jedná o množství bank, a to zejména 

těch defaultních, které je k vytvoření modelu potřeba (americký bankovní trh zasáhla krize 

saving and loans (S&P) v 80 a 90letech a sub-prime mortgage krize z období 2008 – 2012, 

což mělo za následek relativně velký počet defaultujích bank), a zadruhé o dostupnost těchto 

dat. Evropský bankovní trh je heterogenní, a to jak co se týká regulace, tak také dostupnosti 

dat ve standardizovaném formátu. Nicméně i přesto existují ojedinělé pokusy vytvořit 

predikční modely pro včasnou signalizaci možného defaultu bankovních institucí pro Evropu. 

Např. Peresetsky and Karminsky (2008) navrhli mark-to-market model pro neamerické 

banky, přičemž dospěli k závěru, že modely založené na veřejně přístupných datech mohou 

dobře aproximovat ratingy standardních agentur. Altman, Campologno, Cizel a Rijken (2012) 

pak navrhli model sestavený na výhradně evropských datech, jeho konkrétní podoba však 

doposud nebyla zveřejněna. V rámci modelů vytvořených na amerických datech lze zmínit 

příspěvky Cole a White (2012) a DeYong a Torna (2012). V Gurný P. a Gurný M. (2013, 

2010 a 2009) jsou pak postupně navrženy regresní modely na amerických datech bez a se 

zahrnutím makroekonomických proměnných a dále jsou tyto modely aplikovány na vybrané 

evropské banky.  

V následujících podkapitolách budou nejdříve popsány základní účetní výkazy 

komerčních bank, jelikož se tyto odlišují od výkazů běžných nefinančních institucí, a dále 

budou představeny a popsány základní poměrové ukazatele charakterizující finanční situaci 

komerčních bank, jelikož tyto indikátory budou v aplikační části vstupovat do modelů jako 

nezávisle proměnné. 

2.5.1 Komerční banky a popis jejich účetních výkazů 

K této popisné problematice existuje řada publikací a odborných knih, tato kapitola 

bude volně vycházet z Casu, Girardone a Molyneux (2006). 

Bankovní instituce se obecně odlišují od běžných podniků vykonávajících výrobní nebo 

obchodní činnost nebo poskytujících služby. Prvotní funkce bank spočívala ve 

zprostředkovávání zdrojů mezi těmi, komu finanční prostředky přebývají, a těmi, kteří 

finanční prostředky potřebují. S tím úzce souvisí i transformační funkce bank, tedy kumulace 

drobných částek malých střadatelů do velkého kapitálu a také koncentrace krátkodobých 

zdrojů banky na zdroje trvalé. Postupně vznikla celá řada dalších funkcí, podle kterých 
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následně vznikaly i jednotlivé typy bank.
9
 Pro americký trh je pak můžeme zjednodušeně 

rozlišit a popsat následovně.
10

 

Retailové banky 

Tyto banky obvykle poskytují finanční služby drobným střadatelům a malým a středním 

firmám a například ve srovnání s bankami korporátními jsou relativně menší co do velikosti 

svých aktiv.
11

 V rámci retailových bank existuje opět několik odlišných typů bank. Komerční 

banky jsou hlavním zprostředkovatelem ve většině ekonomik. Poskytují půjčky domácnostem 

a korporátnímu sektoru a provádí platební služby. Většinou mají velmi dobře diverzifikována 

depozita a zápůjčky a nabízejí celou řadu finančních služeb. Spořitelní (Savings) banky jsou 

v mnoha ohledech podobné bankám komerčním a převážně se odlišují pouze svou vlastnickou 

strukturou, kdy jsou typicky vlastněny svými členy, kterými jsou jak střadatelé, tak 

zapůjčovatelé nekorporátního sektoru. Kooperativní banky jsou podobné bankám spořitelním, 

ale své služby poskytují převážně retailové klientele. Building societes jsou banky zaměřující 

se hlavně na retailová deposita a poskytování hypoték. Finanční domy (Finance houses) jsou 

subjekty podobné bankám, jejichž činnost spočívá v poskytování půjček jak jednotlivcům, tak 

firmám. Jejich rozdíl oproti bankám spočívá ve způsobu získávání zdrojů. Finanční domy 

neberou depozita, ale získávají fondy prostřednictvím emise cenných papírů. 

Privátní banky 

Tyto banky poskytují finanční služby movitým klientům. Kromě klasických služeb jako u 

retailových bank poskytují svým klientům rovněž vysoce odborné investiční poradenství. 

Korporátní banky 

Jedná se o banky, které poskytují služby velkým firmám. 

Jak již bylo uvedeno výše, finanční výkazy bank se odlišují od běžných výkazů 

nefinančních institucí, a to jak strukturou svých aktiv a pasiv, tak strukturou výnosů a 

nákladů. Dále budou stručně představeny základní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) 

                                                 
9
 Je třeba uvést, že ne všechny země mají legislativně povolené všechny typy bank, často se objevují tzv. 

univerzální banky, které poskytují více funkcí najednou. Pro typologií bankovního systému v ČR viz např. 

Revenda (2005). 
10

 Ve výčtu nefigurují centrální banky, jelikož jejich činnost a funkce jsou specifické a odlišné od bank 

obchodních a nespadají do obsahu této práce. 
11

 Přestože banky v ČR spadají spíše pod banky univerzální (tedy spojují v sobě více funkcí), svou 

povahou a rozsahem je můžeme v tomto členění zařadit právě pod banky retailové. 
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pro retailové banky, jelikož tyto budou předmětem analýzy v aplikační části. Zjednodušená 

rozvaha komerční banky je znázorněna v Tab. 2.1.
12

 

Tab. 2.1 Zjednodušená rozvaha komerční banky 

Aktiva Pasiva 

Hotovost 

Likvidní aktiva 

Úvěry 

Dlouhodobý majetek 

Vklady klientů 

VK 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

 

Aktiva retailových banky tedy tvoří v převážné míře poskytnuté úvěry, pasiva jsou tvořeny 

hlavně depozity klientů, ať už krátkodobých nebo dlouhodobých. Rozdíl mezi strukturou 

aktiv a pasiv retailových bank a např. běžných výrobních firem je zřejmý  

z Tab. 2.2. 

Tab. 2.2 Typická majetková a kapitálová struktura výrobní firmy a retailové banky 

Výrobní firma % Retailová banka % 

Aktiva 

Krátkodobá aktiva 

Fixní aktiva 

Aktiva celkem 

Pasiva 

Krátkodobé závazky 

Dlouhodobé závazky 

Vlastní kapitál 

Pasiva celkem 

 

55 

45 

100 

 

25 

30 

45 

100 

Aktiva 

Krátkodobá aktiva 

Fixní aktiva  

Aktiva celkem 

Pasiva 

Krátkodobé závazky 

Dlouhodobé závazky 

Vlastní kapitál 

Pasiva celkem 

 

70 

30 

100 

 

75 

17 

8 

100 

Zdroj: Koch, McDonalds (2000), vlastní úprava 

Z Tab. 2.2 je patrný zásadní rozdíl mezi strukturou bankovních zdrojů a zdrojů běžné firmy. 

Zatímco ve firmách nefinančního charakteru je třeba zvolit vhodný poměr mezi vlastními a 

cizími zdroji tak, aby nebyla ohrožena finanční stabilita podniku, a běžná zadluženost se 

pohybuje kolem 55 %, u bank hraje zadluženost, prostřednictvím finanční páky, klíčovou roli 

pro dosažení hospodářského efektu a podíl cizích zdrojů tak přesahuje 90% hranici. Hladina 

                                                 
12

 Konkrétní rozpis aktivních a pasivních položek bank v ČR viz Příloha 1 a 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/banky/. 
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kapitálu na úrovni 8 % pak zhruba odpovídá regulátorem požadované kapitálové 

přiměřenosti. 

Dalším základním účetním výkazem je výkaz zisku a ztráty, jehož zjednodušená podoba 

je znázorněna v Tab. 2.3.
13

 

Tab. 2.3 Zjednodušený výkaz zisku a ztráty komerčních bank 

a 

b 

c (=a-b) 

d 

e 

f (=d-e) 

g 

h 

i (=g-h) 

j (=c+f+i) 

k 

l 

m (=j-k-l) 

úrokové výnosy 

úrokové náklady 

čistý úrokový spread 

neúrokové výnosy 

neúrokové náklady 

čistý neúrokový výnos 

výnosy z cenných papírů 

náklady z cenných papírů 

čistý zisk z finančních aktiv 

hrubý zisk 

daň 

mimořádné položky 

čistý zisk 

 

Výnosy a náklady komerčních bank jsou tedy převážně tvořeny třemi oblastmi. První, a pro 

komerční banky hlavní, oblastí jsou efekty spojené s cenou peněz, tedy s úroky. Ty jsou 

spojeny buď s poskytovanými úvěry a pak pro banku představují výnos, nebo s depozity a pak 

jsou pro banku nákladem. Pro banku je nutné řídit dobu do splatnosti u obou složek a 

samozřejmě inkasovat vyšší úroky z poskytovaných půjček ve srovnání s úroky z depozit. 

Druhou oblast tvoří činnost netýkající se přímo úroků a spadají sem zejména různé bankovní 

poplatky. Poslední oblast tvoří výnosy a náklady související s operacemi s cennými papíry. 

                                                 
13

 Konkrétní rozpis výnosových a nákladových položek bank v ČR viz Příloha 2 a 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/banky/bs_

ukazatele_tab04a.html. 
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2.5.2 Poměrové ukazatele komerčních bank 

Zatímco samotné výkazy podávají pouze přehled o absolutní výši jednotlivých položek, 

finanční zdraví je obvykle měřeno pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy, které 

využívají informace z obou výše uvedených výkazů. Poměrové ukazatele finanční analýzy
14

 

jsou velmi rozšířené a používané v oblasti nefinančních institucí a jejich přehled poskytuje 

řada publikací, např. Dluhošová (2010). Poměrové ukazatele bankovního sektoru se od 

klasických v řadě případů odlišují a to jak z důvodu rozdílné strukturu výkazů, tak také 

z důvodu rozdílné činnosti bank a s tím spojenými riziky. 

Poměrové ukazatele pro bankovní sektor lze rozčlenit do pěti základních kategorií, viz 

např. Peresetsky and Karminsky (2008). První kategorie měří velikost banky, druhá její 

rentabilitu, třetí efektivitu, čtvrtá kvalitu aktiv a pátá kapitálovou přiměřenost. Dále bude 

následovat výčet a charakteristika nejdůležitějších a nejpoužívanějších ukazatelů, které budou 

z převážné části zahrnuty do modelu v aplikační části.
15

 

Indikátory velikosti bank 

Ukazatele prvního typu tvoří oproti dále uvedeným ukazatelům výjimku a to z toho pohledu, 

že se nejedná o ukazatele poměrového typu. Klasicky vyjadřují velikost banky jako velikost 

kapitálu, ať už celkového nebo vlastního. Možné příklady shrnuje Tab. 2.4. 

Tab. 2.4 Finanční indikátory velikosti bank 

proměnná      

pppropro

měnná 

popis proměnné finanční oblast 

TA Total Assets velikost 
EQ Shareholders’ Equity  velikost 

LTA Logarithm of Total Assets velikost  

 

Ukazatel TA měří celkovou velikost kapitálu, přičemž se uvádí jako celková velikost aktiv. 

Ukazatel EQ označuje celkovou velikost vlastního kapitálu. Oba tyto ukazatele lze použít pro 

vyjádření porovnání absolutních velikostí bank, nicméně jako veličiny pro tvorbu modelu 

nejsou vhodné, a to z důvodů svého rozměru. Vzhledem k tomu, že ukazatele ostatních 

kategorií jsou poměrové, tedy relativní, měla by absolutní velikost kapitálu ve scoringových 

                                                 
14

  Přestože využití klasických poměrových ukazatelů v praxi stále převažuje, současným trendem je 

využít k popisu finančních ukazatelů spíše hodnotově zaměřené ukazatele, jak je EVA, MVA apod., viz 

Dluhošová (2010), v této budou práci využity klasické ukazatele a to z důvodu jejich jednoznačnější kalkulace a 

standardizace. 
15

 Pro detailní popis metodiky sestavování finančních ukazatelů bank viz IMF: Compilation Guide on 

Financial Soundness Indicator. [17. 11. 2010]. Dostupné z: 

http://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/2004/guide/index.htm. Z tohoto materiálu metodicky vychází také 

ČNB. 
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modelech neodůvodnitelně velkou váhu. Z tohoto důvodu se pracuje s velikostí aktiv 

transformovanou pomocí logaritmu, LTA, jak naznačuje třetí ukazatel. Tento ukazatel bude 

používán také v modelech v aplikační části této práce. 

Indikátory rentability bank 

Ukazatele rentability (profitability) jsou nejčastěji využívanými indikátory v rámci nefinanční 

sféry a rovněž při determinaci výkonnosti bank hrají důležitou roli. Oproti klasickým 

firemním ukazatelům se však až na výjimky liší, jak naznačuje Tab. 2.5 

Tab. 2.5 Finanční indikátory rentability bank 

proměnná popis proměnné finanční oblast 

YAEA Interest income / Average Interest Earning Assets  rentabilita 
CIBL Interest Expense / Average Interest Bearing Liabilities  rentabilita 

NIM Net Interest Margin rentabilita 

ROAA Return on Average Assets  rentabilita 

ROAE Return on Average Equity rentabilita 

IE II Interest Expense / Interest Income rentabilita 

 

Ukazatel YAEA vyjadřuje poměr mezi výnosovými úroky a průměrnými aktivy, které bance 

nesou úrok. Jde o klíčový ukazatel a v zásadě vyjadřuje průměrnou sazbu, za kterou banka 

zapůjčuje své zdroje. Ukazatel CIBL poměřuje nákladové úroky s průměrnými závazky, ze 

kterých banka musí úroky platit. V zásadě se jedná o průměrnou sazbu, kterou banky úročí 

depozita klientů a tvoří opak k ukazateli YAEA. Je zřejmé, že pro banku musí dlouhodobě 

platit vztah CIBLYAEA  , v opačném případě by byla banka ztrátová ve své hlavní činnosti. 

Čistou úrokovou marži, NIM, vypočítáme jako rozdíl výnosových a nákladových úroků 

k celkovým aktivům. Ukazatele ROAA a ROAE jsou klasickými ukazateli rentability 

poměřující dosažený zisk k příslušné položce kapitálu a ukazatel IE II vyjadřuje poměr mezi 

nákladovými a výnosovými úroky. 

Indikátory efektivity bank 

Ukazatele efektivity můžeme popsat také jako ukazatele nákladovosti a při hodnocení 

finanční situace bank se používají především dva základní, viz Tab. 2.6. 

Tab. 2.6 Finanční indikátory efektivity bank 

proměnná popis proměnné finanční oblast 

CIR Cost to Income Ratio  efektivita 
PE OI Personnel Expenses / Operating Income  efektivita 
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Ukazatel CIR vyjadřuje poměr mezi celkovými náklady a celkovými výnosy a pro banku je 

žádoucí mít tento poměr co nejmenší, pokud to tržní a konkurenční situace dovoluje. Ukazatel 

PE OI udává poměr osobních nákladů na operativním výkonu banky. 

Indikátory kvality aktiv bank 

Ukazatele tohoto typu jsou pro charakteristiku finančního zdraví retailových bankovních 

institucí klíčové. Jak již bylo uvedeno výše, aktiva retailových bank tvoří převážně poskytnuté 

zdroje, tedy půjčky jak domácnostem, tak korporátním klientům. Ukazatele kvality 

bankovních aktiv ukazují, jak kvalitní toto portfolio zapůjčeného kapitálu je, případně jak je 

zajištěné. Tyto hodnoty jsou pro banku extrémně důležité, protože čím větší je podíl 

nesplacených pohledávek (půjček), o to horší je pozice banky vůči věřitelům a tedy hrozba 

zániku banky z důvodu neschopnosti dostát svým závazkům. Přehled třech nejdůležitějších 

ukazatelů v této oblasti shrnuje Tab. 2.7. 

Tab. 2.7 Finanční indikátory kvality aktiv bank 

proměnná      

ppproproměnná 

popis proměnné finanční 

oblast 
PL GL Problem Loans / Gross Loans kvalita aktiv 

LLR GL Loan Loss Reserve / Gross Loans kvalita aktiv 

LLR GL Problem Loans / (Share. Eq. + Loan Loss Reserve) kvalita aktiv 

Ukazatel PL GL vyjadřuje poměr mezi problémovými a celkovými půjčkami banky. Někdy je 

tento ukazatel v anglické terminologii označován jako Noncurrent (non-performing) Loans to 

Total Loans, tedy jako půjčky charakterem neodpovídající normálním (co do naplňování 

smluvních podmínek) půjčkám k půjčkám celkovým. Problémové půjčky spadající do této 

kategorie jsou obvykle charakterizovány jako půjčky 90 a více dní po splatnosti.
16

 Pomocí 

ukazatele LLR GL je pak hodnocena bezpečnost úvěrového portfolia z pohledu vytvořených 

rezerv, přičemž je tento ukazatel kalkulován jako poměr vytvořených rezerv na ztráty 

z poskytnutých úvěrů a celkových úvěrů. Ukazatel LLR GL dává do poměru problémové 

půjčky a výši vlastního kapitálu doplněného o vytvořené rezervy na ztráty z poskytnutých 

úvěrů. 

Indikátory kapitálové přiměřenosti bank 

Poslední skupina poměrových ukazatelů hodnotí schopnost banky pokrýt vlastním kapitálem 

aktiva (tedy většinou riziková) v dostatečném rozsahu. Tento ukazatel je svým způsobem 

vztažen i k zadluženosti bank. V tomto pojetí je kapitálová přiměřenost chápána v širším 

                                                 
16

 Definice problémových půjček může být v různých zemích odlišná a dokonce se může lišit i v rámci 

jedné země např. pro různé segmenty firem a jednotlivců. Na mezinárodní úrovni je platná definice IMF, viz 

Compilation Guide on Financial Soundness Indicators, paragraf 4.84. 
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smyslu, než úžeji chápána kapitálová přiměřenost stanovená regulátorem (která je její 

součástí), což je minimální výše kapitálu, kterou musí banka vzhledem k objemu a rizikovosti 

svých obchodů udržovat. Pod tento obecněji vymezený pojem kapitálové přiměřenosti pak 

můžeme zahrnout více typů ukazatelů, jak je naznačeno v Tab. 2.8.   

Tab. 2.8 Finanční indikátory efektivity bank 

proměnná popis proměnné finanční oblast 

T1 Tier 1 ratio kapitálová přiměřenost 
EQ TA Shareholders’ Equity / Total Assets kapitálová přiměřenost 

 

 

CAR Capital Adequacy kapitálová přiměřenost 

 
D EQ Total Deposits / Shareholders’ Equity kapitálová přiměřenost 

 
 

Ukazatel T1 představuje podíl regulatorního kapitálu Tier 1 a celkového objemu rizikově 

vážených expozic odpovídající pravidlům Basel II. Ukazatel EQ TA představuje podíl 

vlastního kapitálu banky na celkových aktivech. Ukazatel CAR je pak kalkulován jako podíl 

součtu kapitálu Tier 1 a Tier 2 k rizikově váženým aktivům. Poslední uvedený ukazatel D EQ 

představuje poměr mezi celkovými vklady a vlastním kapitálem banky. 

Všechny uvedené ukazatele v Tab. 2.4 – 2.8 budou v aplikační části této práce využity 

k tvorbě scoringových modelů, s výjimkou ukazatelů TA a EQ. 
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3 Popis a metody tvorby credit-scoring modelů 

Credit-scoring sytém je systém široce využívaný téměř ve všech kreditních analýzách a 

při hodnocení rizikovosti širokého spektra kreditní instrumentů a subjektů. Obecně je hlavním 

cílem těchto modelů určit klíčové charakteristiky zkoumaných subjektů a přiřazením vah 

k těmto charakteristikám získat tzv. score, které pak může být přímo interpretováno jako 

pravděpodobnost defaultu, případně může být využito pro klasifikační systém a následně do 

této pravděpodobnosti transformováno. Základní geneze těchto modelů již byla popsána 

v kapitole 2.4, pro podrobnější historické členění viz např. Altman a Naraynan (1981). 

Základní metodiky spadající pod tuto oblast můžeme členit na lineární pravděpodobnostní 

modely, logit modely, probit modely, diskriminační analýzy a neuronové sítě nebo genetické 

algoritmy. Lineární pravděpodobnostní model vychází při predikci defaultu z klasické lineární 

regrese, tento model ovšem v praxi není příliš využíván, jelikož rozptyl reziduí díky 

vlastnostem tohoto modelu vykazuje heteroskedasticitu, což způsobuje, že odhadnuté 

koeficienty modelu jsou často nepřesné a zkreslené. Navíc, výsledné pravděpodobnosti 

nespadají do škály od 0 % do 100 %, tedy získané výsledky jsou potenciálně 

neinterpretovatelné. Možností je nahradit výsledné hodnoty, které jsou mimo uvedenou škálu, 

krajními body, což ovšem nezachytí skutečnou predikci pravděpodobnosti defaultu v rámci 

srovnání jednotlivých subjektů. Vzhledem k těmto důvodům se v praxi v převážné míře 

používají ostatní modely, zejména logit modely, probit modely a diskriminační analýzy.  

U logit modelu se předpokládá, že pravděpodobnost defaultu má logistické rozdělení a poprvé 

byla navržena Ohlsonem, viz Ohlson (1980), a dále rozvíjená např. v Platt a Platt (1991). 

Zmijewski (1984) poprvé využil pro predikci defaultu probit model. Tento model je velice 

podobný logit modelu, ale namísto logistického rozdělení využívá při stanovení 

pravděpodobnosti defaultu kumulativní funkci normálního rozdělení. Diskriminační analýza 

byla poprvé představena v pracích Beaver (1966) a Altman (1968) a je založena na nalezení 

vhodné funkce (většinou lineární), která by nejlépe rozlišovala (diskriminovala) mezi předem 

definovanými skupinami, což v případě řízení kreditního rizika většinou znamená skupinu 

defaultních a nedefaultních subjektů. V současné době se stávají především v akademické 

sféře populární neuronové sítě a genetické algoritmy, viz např. Atiya (1997) a Tucker (1996).  

Náplní této kapitoly bude charakteristika a matematický popis lineární diskriminační 

analýzy, logit modelu a probit modelu, včetně odhadu koeficientů, možností jejich testování a 

měření predikční síly. Stěžejní literaturou pro tuto část jsou publikace Resti a Sironi (2007), 

Loffler a Posch (2007), Witzany (2010) a Trueck a Rachev (2009). 
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3.1  Lineární diskriminační analýza 

Diskriminační analýza je klasifikační technika, jejímž účelem je přiřadit jednotlivé 

vybrané objekty z určitého vzorku do jedné nebo více skupin na základě jejich 

charakteristických vlastností. Obecným cílem je nalézt a analyticky vyjádřit takovou hranici 

(diskriminační funkci), která by co nejvíce rozlišovala mezi jednotlivými skupinami.  

Aplikaci diskriminační analýzy můžeme rozdělit do čtyř obecných kroků. V prvním 

kroku určujeme základní subjekty, na kterých bude diskriminační analýza provedena. Těmito 

subjekty mohou být jakékoliv nějakým způsobem popsatelné entity (ať už kvalitativně nebo 

kvantitativně), dle cíle této práce to budou komerční banky. Druhým krokem je přiřazení 

jednotlivých subjektů k vybraným skupinám. Tyto skupiny jsou závisle proměnné a musejí 

být přesně definovány před samotnou aplikací diskriminační analýzy. Při aplikaci 

diskriminační analýzy na portfolio komerčních bank budou v této práci závislými 

proměnnými dvě skupiny, do kterých budou postupně přiřazovány banky nedefaultní a banky 

defaultní. Lineární diskriminační analýza ale není omezena pouze na dvě předdefinované 

skupiny, ale může být obecně odvozena tak, aby bylo pomocí ní rozlišeno mezi n různými 

skupinami, čehož lze využít např. v rámci analýzy a predikce defaultů skupin s různou 

hladinou ratingů. Třetím krokem je určení charakteristických rysů společných pro všechny 

subjekty, tzv. nezávislých proměnných, tak, aby co nejlépe určovaly prvky (subjekty) v dané 

skupině. V této práci budeme za charakteristické znaky určující příslušnost bank do jedné 

z výše uvedených skupin považovat bankovní poměrové ukazatele finanční analýzy popsané  

v kapitole 2.5.2 a základní ukazatele popisující ekonomickou situaci daného regionu. Čtvrtým 

a posledním krokem je, jak už bylo uvedeno výše, najít a analyticky vyjádřit takovou funkci, 

která by co nejlépe obě skupiny diskriminovala. Pokud předpokládáme, že obě skupiny jsou 

lineárně separovatelné, použijeme lineárně diskriminační analýzu, pomocí které vyjádříme 

diskriminační funkci jako lineární kombinaci jednotlivých charakteristických rysů. Pokud 

tedy budou rysy dva, bude diskriminační funkcí přímka, pokud budou tři, bude jí rovina, 

pokud více než tři, bude diskriminačním faktorem nadrovina. Tato diskriminační funkce poté 

slouží k určení tzv. z-score. Obecně pro i-tou společnost a n nezávislých proměnných, 

kalkulujeme z-score jako 
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kde vektor j  je vybírán tak, abychom získali score rozlišující mezi zdravými a defaultními 

bankami a jix ,  je j-tá charakteristická vlastnost i-té společnosti. Hodnota z pak musí být 

určena tak, aby byl maximalizován rozdíl mezi středními hodnotami xA a xB (centroidy) obou 

skupin.  

Odhad vektoru koeficientů gamma může být určen takto, bližší odvození viz např. Resti 

a Sironi (2007), 

 )(1

BA xx   ,  (3.2) 

 

kde 
Ax  a 

Bx  jsou vektory středních hodnot n nezávislých proměnných pro obě skupiny 

objektů a   je kovarianční matice mezi nezávislými proměnnými. Tato matice může být 

určena jako vážený průměr kovariančních matic jednotlivých skupin, přičemž váhy se určí 

jako počet jednotlivých společností (
An ,

Bn ) v každé skupině, tedy 
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Důležitým úkolem při určování modelu je správná identifikace a výběr nezávislých 

proměnných. To může být obecně provedeno třemi různými způsoby. První způsob je 

takzvaná přímá metoda (a priori), která je založena na teoretickém expertním zdůvodnění 

relativní významnosti jednotlivých ukazatelů a jejich následnému zařazení do modelu. Druhá 

metoda je tzv. stepwise (postupná) metoda a vychází z algoritmu, který je založen na 

postupném odebírání (backward eliminace), přidávání (forward eliminace) jednotlivých 

ukazatelů z původní rozsáhlé škály dle jejich relativní diskriminační síly nebo na kombinaci 

obou předchozích. Ve třetí metodě (jež je použita v aplikační části této práce) se kombinuje 

metoda přímá a stepwise metoda. 

Po určení modelu je dále nutné identifikovat tzv. hraniční bod α, který umožňuje 

rozlišit, které společnosti na základě z-score patří do skupiny bankrotních a naopak. Můžeme 

ho určit jako polovinu vzdálenosti mezi oběma výše definovanými centroidy, tedy  

 )('
2

1
BA xx   . (3.3) 

 

Výsledkem lineární diskriminační analýzy je číslo, které na základě hraničního bodu 

diskriminuje analyzovaný subjekt do jedné ze skupin, neudává tedy přímo pravděpodobnost 

defaultu, jak již bylo uvedeno výše. Přesto může být lineární diskriminační analýza použita k 
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přímému určení pravděpodobnosti úpadku. Lze ukázat, viz Altman (1981), že 

pravděpodobnost úpadku daného subjektu lze spočítat následovně, 
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kde iz  a   byly definovány v (3.1) a (3.3) a B  reprezentuje historickou pravděpodobnost 

úpadku, která závisí na obecné charakteristice trhu.
17

 Pomocí ní lze rovněž vyjádřit náladu 

trhu a udělat tak výpočet optimističtější nebo pesimističtější, případně upravit výpočet dle 

fáze ekonomického či kreditního cyklu, a to na základě předchozích zkušeností. Jestliže je 

tedy empiricky známo, že určitý počet subjektů z celkového počtu subjektů v době 

ekonomické krize defaultoval, je možné tento poměr využít v době dalšího ekonomického 

propadu. 

V rámci lineární diskriminační analýzy se předpokládá, že proměnné v každé skupině 

mají vícerozměrné normální rozdělení a kovarianční matice jsou pro obě skupiny stejné. 

Avšak z empirických výsledků je zřejmé, viz Press a Wilson (1978), že zejména u defaultních 

subjektů je předpoklad normality často porušován, stejně tak jako rovnost mezi kovariančními 

maticemi. Dále, zejména při využití stepwise metody pro redukci proměnných, je závažným 

problémem multikolinearita mezi nezávislými proměnnými. Empirické výzkumy nicméně 

naznačují, že problémy spojené s předpokladem normality neoslabují ani tak klasifikační 

schopnost tohoto modelu, jako spíše schopnost predikční. 

Testování odhadnutých parametrů modelu probíhá dle klasického t-testu (t-statistika má 

Studentovo rozdělení pravděpodobnosti s df-stupni volnosti) nebo pomocí tzv. Wilksovy 

lambdy (viz níže) pro jednotlivé parametry (F-statistika s Fischerovým rozdělením 

pravděpodobnosti), model jako celek pak lze statisticky verifikovat opět podle F-testu  

(F-statistika s Fischerovým rozdělením pravděpodobnosti) nebo pomocí Pearsonova 
2  testu 

dobré shody, pro detailnější odvození viz např. Zmeškal (2004) nebo jakákoliv statistická 

literatura. 

V rámci lineární diskriminační analýzy lze rovněž přímo určit úspěšnost sestaveného 

modelu. Jedním ze široce používaných indexů k určení úspěšnosti modelu je tzv. Wilksovo 

lambda, 

                                                 
17

 V aplikační části této práce bude pro tento parametr použit poměr mezi defaultními bankami a 

celkovým počtem bank k danému období. 
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kde z  reprezentuje střední hodnotu všech iz  ve vzorku vybraných objektů. Je zřejmé, že 

pokud jsou score jednotlivých společností v dané skupině navzájem velmi podobné, bude 

čitatel blízký nule (stejně tak jako celé Wilksovo lambda) a model bude velmi efektivní. 

Jestliže ale bude model neefektivní a oba centroidy budou blízko u sebe, bude suma odchylek 

v rámci skupin blízká celkové odchylce a model se bude blížit jedné. Vzhledem k tomu, že se 

Wilksovo lambda pohybuje v intervalu od nuly do jedné, je rovněž snadné vyjádřit úspěšnost 

modelu v procentech, což se jednoduše kalkuluje jako 1 . 

3.2 Regresní scoringové modely   

Jak již bylo uvedeno výše, můžeme mezi regresní scoringové modely zařadit především 

lineární pravděpodobnostní model, logit model a probit model, přičemž v této kapitole se 

budeme zabývat především dvěma posledně zmíněnými, které můžeme v současné době 

zařadit mezi nejpopulárnější modely v empirických predikčních modelech, viz např. Ohlson 

(1980), Platt a Platt (1991) a Zmijewski (1984). Tyto modely lze snadno interpretovat 

zejména tehdy, pokud je závisle proměnná diskrétní, a to ať už binomická (v případě defaultu 

a nedefaultu) nebo multinomická (v případě ratingových stupňů). Podobně jako u lineární 

diskriminační analýzy mohou být proměnné vyjádřeny kvantitativně i kvalitativně, přičemž 

v aplikační části práce budou využity pouze proměnné kvantitativní. 

Regresní modely logit a probit jsou vícerozměrné statistické techniky, které umožňují 

určit pravděpodobnost, že nějaká událost nastane, predikováním binární závisle proměnné 

pomocí množiny nezávislých proměnných. 

Závisle proměnná, iy , je dána: 

   {
        jestliže default nastane (s pravděpodobností                     
     jestliže default nenastane (s pravděpodobností       

. 

Cílem je tedy modelovat pravděpodobnost iPD , že default pro daného dlužníka i nastane, 

specifikováním modelu 
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kde jx  jsou jednotlivé finanční ukazatele pro i-tého dlužníka a  , j  jsou odhadnuté 

parametry. Pravá strana rovnice (3.6) pak vstupuje do distribuční funkce, která se liší podle 

toho, jak budeme specifikovat iPD . Pro tuto specifikaci existuje řada způsobů, v této práci se 

však, jak již bylo uvedeno, zaměříme na logit a probit model. V rámci logit modelu je 

pravděpodobnost iPD  vyjádřena jako logaritmus šancí, že daný případ nabude daného stavu 

(default) oproti stavu druhému (nedefault). V rámci probit modelu pak jednotková změna 

v nezávisle proměnné jx  způsobí j  změnu v kumulativní distribuční funkci normálního 

rozdělení, tedy v pravděpodobnosti, že subjekt spadne do dané kategorie. Pro detailnější 

charakteristiky obou modelů, viz Hosmer a Lemeshow (2000), Green (2011) nebo Maddala 

(1983). 

3.2.1 Logit model 

Logistická regrese patří k nejpopulárnějším a nejpoužívanějším metodám při určování 

pravděpodobnosti defaultu dlužníka. Může být relativně snadno aplikována v případě, že 

závislá proměnná je nominální nebo ordinální a má dvě nebo více úrovní a nezávisle 

proměnné jsou soubor rysů charakterizující daný stav subjektu, což mohou být veličiny jak 

kvantitativní, tak kvalitativní. Výhodou tohoto přístupu oproti lineární diskriminační analýze 

je to, že se nepředpokládá vícerozměrné normální rozdělení a rovnost kovariančních matic. 

Výsledek logistické regrese pak určuje, s jakou pravděpodobností závisle proměnná připadne 

do dané kategorie pomocí lineární kombinace nezávislých proměnných. Oproti běžné lineární 

regresi je pak výhodou omezení výsledné hodnoty do intervalu mezi nulou a jedničkou, tedy 

může být přímo interpretována jako pravděpodobnost. Tuto pravděpodobnost můžeme 

vyjádřit jako podmíněnou pravděpodobnost, že závislá proměnná, Y , připadne do dané 

kategorie na základě charakteristických rysů, tedy podmíněnou střední hodnotu vyjádříme 

jako 

  xYEPDi    (3.7) 

a dále provedeme logistickou transformaci, což je poměr šancí, že jednotlivý stav nastane, 

jako 
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, (3.8) 

dostáváme výslednou formuli pro určení pravděpodobnosti defaultu, kde je tímto vztahem 

zajištěno, že  1;0iPD . 

Dalším zásadním rozdílem mezi lineární regresí a logistickou regresí je rozdělení 

reziduí. Zatímco u klasické lineární regrese se předpokládá, že závislá proměnná je vyjádřena 

jako    xYEy , kde   je reziduální chyba s normálním rozdělením (nulová střední 

hodnota a konstantní rozptyl), v případě logistické regrese je   reziduální chyba, která může 

logicky nabývat dvou hodnot. Pokud 1y , pak bude chyba iPD1  s pravděpodobností 

iPD , pokud bude 0y , pak je reziduální chyba rovna výrazu iPD  s pravděpodobností 

iPD1 . Podmíněné rozdělení závisle proměnné má tedy binomické rozdělení 

s pravděpodobností danou podmíněnou střední hodnotou iPD . 

Pro selekci jednotlivých proměnných u logit modelů lze podobně jako u lineární 

diskriminační analýzy využít stepwise metodu, přičemž statistika potřebná pro rozhodnutí o 

přidání či odebrání proměnné z modelu se liší podle předpokladů modelu. Vzhledem k tomu, 
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že u lineární regrese mají reziduální chyby normální rozdělení, slouží k eliminaci proměnných 

F-test.
18

 U logistické regrese mají reziduální chyby binomické rozdělení a pro měření 

statistické významnosti se používá likelihood-ratio test. 

Odhad parametrů 

Vzhledem k nelineárním vlastnostem těchto modelů není možné při odhadu parametrů 

využít klasickou OLS (ordinary least squares) metodu, nýbrž je nutné maximalizovat funkci 

věrohodnosti. Při dané pravděpodobnosti iPD , můžeme formulovat pravděpodobnostní 

funkci jako 
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Z  výpočetních důvodů je vhodnější maximalizovat logaritmus výrazu (3.9), tedy 
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a po kombinaci výrazu (3.10) s výrazem (3.8) dostáváme logaritmus pravděpodobnostní 

funkce pro logit model, 
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  (3.11) 

 

Maximalizováním výrazu (3.11) získáme odhady parametrů, tedy ̂  a 
ĵ . 

K testování statistické významnosti logistické regrese lze použít celou řadu testů, jako např. 

likelihood ratio test, Waldův test nebo Lagrangův test, pro detailní popis viz Hosmer a 

Lemeshow (2000) nebo Green (2011). V této práci bude v aplikační části využit prvně 

uvedený, tedy likelihood ratio test. Tento test je popisován jako test rozdílů mezi dvěma 

modely, kdy je vždy jeden z modelů součástí dalšího modelu (nested models). Likelihood-

ratio test se provádí porovnáním logaritmů věrohodnostních funkcí těchto dvou modelů 

získaných ze vztahu (3.10) a je založen na následující statistice D , 
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18

 Případně jiná statistická kritéria jakými je již zmíněné Wilksovo lambda nebo tzv. Mahalanobisova 

vzdálenost, viz např. Hair (2009). 
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kde iP̂  je odhadnutá pravděpodobnost defaultu. Výsledná statistika testu má 
2 (chi-square) 

rozdělení se stupni volnosti rovnajícím se počtu proměnných, které byly z modelu vyloučeny. 

3.2.2 Probit model 

Podobně jako v případě logit modelu, probit model se stal rovněž velmi populárním a 

využívaným přístupem pro stanovení pravděpodobnosti defaultu. Jako jeden z přístupů ho 

např. využívá ratingová agentura Moody’s KMV. Hlavní myšlenka a postup odvození je 

stejný jako v případě logit modelu, pouze se místo logistické transformace aplikuje 

kumulativní distribuční funkce normovaného normálního rozdělení. Vyjdeme tedy opět 

z rovnice podmíněné střední hodnoty dle (3.7), 

 xYEPDi   

a následně namísto logistické transformace využijeme kumulativní distribuční funkci 

normovaného normálního rozdělení, 
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 , (3.12) 

kde )(xN  je kumulativní distribuční funkce normálního rozdělení. Stejně jako v případě 

logistické regrese je i pomocí tohoto výrazu distribuce transformována do intervalu od nuly 

do jedné. Obecně jsou výsledky probit i logit modelu velmi podobné, logistická distribuce má 

ovšem těžší konce, viz Trueck a Rachev (2009). Na Obr. 2.1 je vyjádřen grafický rozdíl mezi 

logit a probit distribuční funkcí pro jednoduchý model s jednou nezávislou proměnnou a 

s parametry 4,0  a 5,2 . 
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Obr. 3.1 Logit a probit funkce pro parametry 4,0  a 5,2  

 

Pro selekci jednotlivých proměnných se podobně jako u logistické regrese využívá stepwise 

metoda. 

Odhad parametrů 

Při odhadu parametrů u probit modelu se opět využívá metoda maximální věrohodnosti, 

vyjdeme tedy ze vzorce (3.10) a v kombinaci s výrazem (3.12) můžeme formulovat 

logaritmus pravděpodobnostní funkce pro probit model, 
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. (3.13) 

Testová statistika pro probit model je pak stejná jako pro logit model, viz kapitola 3.2.1. 

3.3 Hodnocení predikční síly modelů 

Při využívání jakýchkoliv klasifikačních nástrojů pro rozdělení subjektů do skupin 

podle jejich charakteristických znaků může výsledný model produkovat dva druhy chyb. Za 

prvé, model může podcenit riziko tam, kde je ve skutečnosti vysoké. Tato chyba se většinou 

označuje jako chyba I. typu a souvisí s označením dlužníka jako zdravého, přestože jeho 

reálná situace je defaultní nebo k defaultu směřuje.  Náklady pro zapůjčovatele mohou být v 

tomto případě ztráta nominální hodnoty dluhu a ušlé úroky. Za druhé, aplikací modelu může 

být přiřazeno vysoké riziko k těm případům, u kterých je ve skutečnosti nízké, tedy 

potenciální dlužník může být označen za defaultního, přestože má ve skutečnosti vysokou 

kreditní bonitu. Tuto situaci označujeme jako chybu II. typu. Potenciální ztráty z téhle situace 

zahrnují ztrátu výnosu ze zapůjčení zdrojů. Přehledně je tato situace zaznamenána v Tab. 3.1. 
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Tab. 3.1 Typy chyb při hodnocení dlužníka 

Model Skutečnost 

 default nedefault 

default Správná predikce Chyba II. typu 

nedefault Chyba I. typu Správná predikce 

 

Je zřejmé, že pro oba typy chyb existují pro věřitele rozdílné náklady. Zatímco chyba II. 

typu znamená de facto náklady ušlé příležitosti a ztrátu potenciálního zisku, chyba I. typu 

znamená ztrátu nominální hodnoty zápůjčky a úroku. Minimalizování jednoho typu chyby 

však obvykle vede k nárůstu chyby druhého typu. 

Existuje řada přístupů jak ohodnotit predikční sílu daného modelu, blíže např. Trueck a 

Rachev (2009), v této práci budou nicméně používány dvě základní metody a to klasifikační 

tabulka a ROC křivka. 

Klasifikační tabulka je jednoduchý přístupem, který se používá pro vyjádření schopnosti 

modelu správně klasifikovat objekty do předem vybraných skupin. Vytvoří se tedy tabulka 

četností pro správně a nesprávně zařazené subjekty a úspěšnost modelu se následně určí jako 

poměr správně klasifikovaných subjektů vzhledem ke všem subjektům. Z hlediska řízení 

kreditních rizik je vhodné rovněž rozdělit analýzu těchto četností na defaultní a nedefaultní 

subjekty tak, aby byly identifikovány možné výskyty chyb I. a II. typu. Pro hladinu řezu se 

pak nemusí používat pouze jedna nastavená hodnota, ale může se klasifikace zpřísňovat 

posunováním hranice řezu jak směrem k 100% defaultu, tak směrem k 0% defaultu. V tomto 

případě ovšem zůstanou některé subjekty pro účely hodnocení predikční schopnosti modelu 

v tzv. šedé zóně a nebude možné jejich přiřazení ani do jedné ze skupin. 

Velmi silným statistickým nástrojem pro měření kvality predikce modelu je ROC 

(Receiver Operating Characteristic) křivka. ROC křivka je nástroj pro hodnocení a 

optimalizaci binárního klasifikačního systému, který ukazuje vztah mezi specificitou a 

senzitivitou daného modelu pro všechny přípustné hodnoty prahu. Tedy na rozdíl od 

klasifikační tabulky lze pomocí tohoto přístupu vyhodnotit klasifikační schopnost modelu pro 

všechny hranice řezu a nepředpokládá se rovnost nákladů klasifikačních chyb I. a II. druhu. 

Důležitými pojmy zde jsou specificita (tedy relativní četnost správné klasifikace 

nedefaultních subjektů), což je pravděpodobnost toho, že dle sestrojeného modelu budou 

správně klasifikovány nedefaultní subjekty, a sensitivita, což je pravděpodobnost, že dle 

sestrojeného modelu budou správně klasifikovány defaultní subjekty (tedy relativní četnost 
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správné klasifikace defaultních subjektů). Grafickým vyjádřením této metody je čtverec, kdy 

vodorovná osa značí specificitu a svislá osa (1- sensitivitu) modelu, tedy pravděpodobnost, že 

jako správný bude vyhodnocen negativní případ. Všemi možnými kombinace specificity a  

(1 – sensitivity) vzniká ROC křivka, přičemž čím více se tato křivka blíží svislé ose, tím je 

model přesnější. Jinými slovy má model větší diskriminační schopnost tehdy, jestliže jeho 

sensitivita je vzhledem ke specificitě větší ve srovnání s jiným modelem. Mohou nastat dva 

extrémní případy, kdy má ROC křivka tvar buď diagonály a pak model není lepší než prostý 

odhad a je tedy k predikci nevhodný, nebo křivka kopíruje svislou osu a dochází k naprosté 

shodě skutečných a predikovaných hodnot. Kromě grafické analýzy ROC křivky je možné 

vypočítat i tzv. plochu pod ROC křivkou, AUC (Area Under ROC Curve), neboť pak můžeme 

nejen vizuálně, ale také kvantitativně porovnat více modelů. Hodnota AUC je nejběžnější 

kvantitativní index popisující ROC křivku a můžeme ji interpretovat tak, že velikost této 

plochy je rovna pravděpodobnosti, že náhodně vybraný subjekt ze skupiny negativních 

(defaultních) případů dopadl v testu hůře, než náhodně vybraný subjekt ze skupiny 

pozitivních (nedefaultních) případů. Velikost této plochy může být určena buď 

neparametricky (např. Mann-Whitneyho statistikou) nebo parametricky např. pomocí metody 

maximální věrohodnosti. Nicméně tento nástroj je součástí většiny statistických softwarů. 

Ukazatel AUC nabývá hodnot v intervalu,  0,1;5,0AUC , přičemž vyšší hodnota znamená 

lepší predikční schopnost. Pro detailnější popis ROC křivky a AUC viz Hanley and McNeil 

(1982). Grafické vyjádření ROC křivky a AUC, viz Obr. 3.2. 

Obr. 3.2 ROC křivka a AUC 
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Zhodnocení velikosti AUC pro určení kvality modelu je subjektivní záležitostí a liší se 

jak oblastí použití, tak nároky a subjektivními požadavky klienta. Pro kreditní modely 

nicméně můžeme obecně uvažovat s následující zjednodušenou klasifikací, viz Tab. 3.2. 

Tab. 3.2 Hodnocení kvality modelu dle AUC 

Velikost AUC Kvalita modelu 

0,9 – 1,0 výborný 

0,8 – 0,9 velmi dobrý 

0,7 – 0,8 dobrý 

0,6 – 0,7 akceptovatelný 

0,5 – 0,6 neakceptovatelný 
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4 Popis metodického aparátu pro simulaci vícerozměrných 

náhodných procesů 

V kapitole 2.1 bylo uvedeno, že finanční rozhodování probíhá obvykle za rizika, tedy že 

k budoucím hodnotám finančních veličin můžeme přiřadit odpovídající pravděpodobnosti, 

s jakými stav dané veličiny nastane. Tuto myšlenku lze využít rovněž při stanovení 

pravděpodobnosti defaultu v rámci scoringových modelů. Pokud máme např. predikční 

scoringový model na jedno období, tak dosazením dnes známých hodnot proměnných určíme 

pravděpodobnost, s jakou default nastane v příštím období. Tento postup lze ale dále rozšířit 

tak, že odhadneme budoucí hodnotu jednotlivých proměnných a jejich dosazením do 

scoringového modelu získáme odhad budoucího vývoje pravděpodobnosti defaultu. Tedy 

získáme predikci na období 1t , přičemž tTt  , kde T  je horizont, na kterém 

provádíme odhad dané proměnné a t  je současný čas. Vzhledem k tomu, že budoucí vývoj 

jednotlivých proměnných není deterministický, ale náhodný, využíváme k určení tohoto 

vývoje stochastických (náhodných) procesů. Obecně lze tento proces popsat buď diskrétně 

s aplikacemi při simulacích, nebo spojitě s využitím zejména při analytickém řešení. 

Vzhledem k vysoké náročnosti analytického řešení zejména sofistikovaných Lévyho procesů, 

bude v této práci využita metoda simulační (Monte Carlo). 

Následující kapitola bude věnována popisu základní metodiky stochastických procesů, 

kterou lze využít při modelování vývoje cen finančních aktiv. Nejprve bude pozornost 

zaměřena na Wienerův proces, jakožto na základní prvek složitějších stochastických procesů, 

následně bude definován klasický Geometrický Brownův proces postavený na Gaussovských 

předpokladech normálního rozdělení, a nakonec bude pozornost věnována Lévyho procesům 

na bázi subordinátoru, tedy podřízeným Lévyho procesům. Vzhledem k následné aplikaci 

těchto procesů na vícerozměrné scoringové modely, bude v této kapitole rovněž představen 

matematický prostředek pro zachycení požadovaných závislosti mezi jednotlivými 

proměnnými, konkrétně bude stručně diskutována možnost využití kopula funkcí pro 

zachycení těchto závislostí. 

Za stěžejní literaturu detailně popisující problematiku této kapitoly můžeme označit tyto 

publikace, Zmeškal (2004), Tichý (2011 a 2010), Schoutens (2007 a 2003) a Cherubini, 

Luciano a Vecchiato (2004), ze kterých tato kapitola volně vychází. 
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4.1 Základní východiska stochastických procesů 

Stochastický proces X  můžeme obecně chápat jako posloupnost náhodných 

proměnných v čase, 

 TtXX t  0 , 

pro daný pravděpodobnostní prostor   ,, , kde   je množina obsahující všechny 

přípustné stavy  ,   je soubor jednotlivých náhodných jevů a   je pravděpodobnost, 

přičemž pro všechna reálná x  platí, že      AxXxX   :1
.
19

 

Dalším důležitým pojmem při modelování vývoje náhodných procesů jak tzv. 

Markovův proces, u kterého se předpokládá, že při modelování budoucího vývoje finančních 

aktiv nehraje roli minulý vývoj těchto aktiv, tedy jinými slovy jsou predikované hodnoty 

ovlivněny pouze hodnotou aktuální, tX , a ne hodnotami historickými. Minulý vývoj pak 

slouží pouze k odhadu parametrů daného modelu. Poznamenejme, že tento předpoklad neplatí 

u tzv.  

mean-reverting procesů, jejichž předpokladem je tendence návratu k dlouhodobé rovnováze.  

Wienerův proces 

Wienerův proces, někdy také označovaný jako specifický Wienerův proces nebo 

normovaný Brownův pohyb, je základním prvkem ostatních stochastických procesů a vychází 

z předpokladu Markova procesu a z nezávislosti změn v čase. Wienerův proces, tZ , 

definujeme jako 

 dtzZ t  ~ ,  (4.1) 

kde z~  je náhodná proměnná z normovaného normálního rozdělení,  1;0Nz , a dt  je délka 

jednoho kroku. Střední hodnota tohoto procesu je dána jako   0tZE , rozptyl   tZt var  a 

směrodatná odchylka   tZ t  . 

4.2 Geometrický Brownův proces 

Geometrický Brownův proces (GBM) představuje tradiční a přes své nedostatky 

nejpoužívanější prostředek pro modelování vývoje finančních aktiv. Jak již bylo uvedeno 

                                                 
19

 Pravděpodobnostní prostor lze dále popsat taktéž filtrací, která určuje míru znalosti o minulém vývoji, 

pro bližší objasnění např. Tichý (2010). 
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výše, základní prvek tohoto procesu tvoří Wienerův proces, tZ , a na jeho základě lze získat 

několik základních druhů Brownova pohybu, viz Tichý (2010). Nejpoužívanější z nich je pak 

exponenciální Brownův pohyb, kdy    tZtE exp , a to kvůli svým specifickým vlastnostem, 

především pak kvůli tomu, že finanční aktiva vykazují zpravidla kladné hodnoty a výnos je 

připisován spojitě. Tento exponenciální Brownův pohyb je také označován jako Geometrický 

Brownův proces. 

Pro modelování vývoje finančního aktiva pomocí GBM, postup je popsán např. 

v Zmeškal (2004) nebo Tichý (2010), definujme nejprve aktivum S  s výchozí cenou tS  a 

cenu po uplynutí časového okamžiku dt  ve výši dttS   a vyjádřeme relativní spojitý výnos 

jako 

 .ln
t

dtt

t S

S

S

dS    (4.2) 

Dále vyjádřeme stochastickou diferenciální rovnici zohledněním náhodné složky tZ  

 ,ttt ZSdtSdS     (4.3) 

kde   představuje deterministickou a konstantní hodnotu průměrného ročního výnosu (drift 

aktiva) a   deterministickou a konstantní hodnotu volatility. Zahrnutím (4.1) a (4.2) do této 

rovnice dostáváme 

 ,~ln dtzdt
S

S

t

dtt     (4.4) 

a po odlogaritmování, 

 ).~exp( dtzdtSS tdtt     (4.5) 

Jelikož   0~  dtzE , tak z (4.3) plyne, že 

   .dtSdSE t    

Dle (4.2) musí očekávaná hodnota budoucí ceny aktiva S  odpovídat 

   ).exp( dtSSE tdtt     (4.6) 
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Nicméně protože   0)~exp(  dtzE  , výraz (4.5) po upravení pro střední hodnotu 

neodpovídá vzorci (4.6). Řešením je úprava střední hodnoty snížením vztahu o

 )~exp( dtzE  , 

 
 

.
~exp(

)~exp(

dtzE

dtzdt
SS tdtt









  (4.7) 

A pak vzhledem k vlastnostem normovaného normálního rozdělení a jeho charakteristické 

funkci platí, že 

   .
2

exp~exp(
2












 dtzE   (4.8) 

Dosazením do (4.7) získáme konečnou podobu Geometrického Brownova procesu 

s logaritmickými cenami
20

, 

 .~

2
exp

2


















 dtzdtSS tdtt 


   (4.9) 

Při aplikaci simulace Monte Carlo na tento model, je nutno simulovat N  budoucích 

stavů 
TS , tedy 

 ,~

2
exp )(

2
)(


















 dtzdtSS n

t

n

T 


   .,......,1 Nn    (4.10) 

4.3 Lévyho procesy 

Simulace řízené GBM mají jeden zásadní nedostatek, a to ten, že jsou postaveny na 

předpokladu normálního rozdělení pravděpodobnosti. Ovšem výsledky empirických studií 

ukazují, že pravděpodobnostní rozdělení výnosů většiny finančních proměnných neodpovídá 

normálnímu rozdělení. Oproti normálnímu rozdělení jsou výnosy finančních aktiv většinou 

pozitivně zešikmené a mají větší špičatost. Hlavně koncem 80. let a v průběhu 90. let 20. 

století došlo následkem finančních krizí k zvýraznění nesymetričnosti pravděpodobnostního 

rozdělení finančních výnosů. Vznikla tedy nutnost modelovat i třetí a čtvrtý moment 

pravděpodobnostních rozdělení (šikmost a špičatost). V poslední době byly nabídnuty mnohé 

modely, umožňující postihnout skutečnou charakteristiku pravděpodobnostního rozdělení 

                                                 
20

 Poznamenejme, že pro formálnější a matematicky exaktnější odvození tohoto modelu lze využít také 

Itôovy lemy, odvození viz Tichý (2010) nebo Zmeškal (2004). 
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finančních proměnných právě na základě modelování třetího a čtvrtého momentu. Lze je 

zařadit do obecné skupiny Lévyho procesů. K nejdůležitějším z nich patří Variance Gamma 

(VG) model, Normal Inverse Gaussian (NIG) model a jeho zobecnění Hyperbolic Model (HM) 

a CGMY model, který dále zobecňuje VG model. První zmínky o Lévyho procesech se datují 

již do třicátých let minulého století, nejaktuálnější publikace mapující jak teoretická 

východiska tohoto přístupu, tak jejich aplikace jsou zejména Kyprianou a kol. (2005), 

Applebaum (2004), Cont a Tankov (2004), Barndorff-Nielsen a kol. (2001) a Tichý (2011 a 

2010). 

Obecně do množiny Lévyho procesů patří procesy se stacionárními a nezávislými 

přírůstky, přičemž základními prvky těchto procesů jsou Wienerův proces a Poissonův proces 

a další například výhradně skokové procesy, jako je např. gamma proces. Podobně jako u 

Geometrického Brownova pohybu využíváme v aplikačních příkladech exponentu pro 

zachycení pouze pozitivních hodnot a pracujeme s takzvanými exponenciálními Lévyho 

procesy. Hodnotu aktiva tS  pak vyjádříme pomocí Lévyho procesu, tX , v exponentu a 

deterministického přírůstku  , jako 

  tt XtSS  exp0 .  (4.11) 

4.3.1 Základní definice Lévyho procesů 

Lévyho procesy    0ttX  můžeme definovat jako cádlág
21

 stochastické procesy s 

  00 X , které jsou stochasticky spojité a mají stacionární nezávislé přírůstky. Důležitým 

rysem Lévyho procesů je také to, že jsou nekonečně dělitelné, viz např. Sato (1999). Lévyho 

procesy mají jedinečný charakteristický exponent ve formě spojité funkce takové, že 

charakteristická funkce procesu  tX  je dána   )()( uttiuX eeE   pro Ru  a ,0t  kde )(u  

je kumulativní charakteristická funkce )(log)( uu   , která vyhovuje následující Lévy-

Khintchine formuli, 

  


 
 )()11)(exp(

2

1
)(

1

22 dxiuxiuxuuiu
x

 ,  (4.12) 

kde R , 02   a  0\R . 

                                                 
21

 Zprava spojité s levou limitou. 
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Pro dané nekonečně dělitelné rozdělení můžeme definovat tzv. Lévyho triplet, 

  dx ,, 2
, kde první dva parametry definují drift procesu a jeho difúzi, třetí parametr je 

tzv. Lévyho hustota. 

Podřízené Lévyho procesy 

Nechť  tX je Brownův proces. Jestliže nahradíme klasický čas t v Brownově procesu

 tX ,    tZdttX  ,; , vhodnou funkcí )(tl následovně, 

            tlztltlZtltlX ~,;   ,  (4.13) 

dostáváme podřízený Lévyho proces. Vzhledem k jednoduchosti se jako jedna 

z nejvhodnějších kandidátů pro funkci )(tl  jeví gamma funkce, což následně vede k Variance 

Gamma procesu, a inverzní Gaussova funkce, což následně vede k Normal Inverse Gaussian 

procesu. 

Závěrečný krok pro modelování marginálního rozdělení závisí na tom, jaký problém 

chceme řešit. Pokud chceme modelovat striktně pozitivní hodnotu (například cenu finančních 

aktiv), můžeme přepsat rovnici (4.13) dle (4.11) do exponenciálního tvaru, 

      ttlXtStS   exp0 ,  (4.14) 

kde   značí dlouhodobý drift ceny (průměrný výnos) a   je korekční parametr. Pokud 

naopak chceme modelovat jak pozitivní, tak negativní hodnotu (např. výnosy), můžeme 

postupovat následovně, 

      ttlXttx   .  (4.15) 

4.3.2 Variance Gamma proces 

Variance Gamma (VG) proces je společně s Normal Inverse Gaussian (NIG) procesem 

pro svou relativní jednoduchost jedním z nejčastěji využívaných modelů v rámci modelů 

negaussovského typu. Obecně jej můžeme definovat buď na bázi podřízených procesů, nebo 

alternativně jako rozdíl dvou gamma procesů. V této práci bude Variance Gamma proces 

definován na základě podřízených exponenciálních Lévyho modelů, tedy modelů, kde se 

Lévyho proces  
0

)(
t

tX  objevuje v exponentu. Jak již bylo uvedeno, v tomto případě 
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nahradíme klasický čas v rámci GBM gamma funkcí s gamma rozdělením 







 


;
t

Gg , tedy 

VG proces, ););;(( tgVG , definujeme jako 

    ztgtgtgZtgtVG  )()()()(  .  (4.16). 

Funkci hustoty VG procesu vyjádříme na základě smíšeného rozdělení pravděpodobnostní 

funkce hustoty normálního a gamma procesu jako 
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  (4.17) 

a charakteristická funkce VG procesu je dána jako 

    /122 )
2

1
1(),;;,(  xixtgxVG .  (4.18) 

Přičemž pro (4.13 – 4.18) platí, že parametr   představuje drift procesu (mean) a primárně 

řídí šikmost (skewness), podobně   primárně řídí špičatost (kurtosis) procesu a   určuje 

volatilitu. Na rozdíl od Geometrického Brownova procesu tedy vlastnosti VG procesu 

umožňují modelovat rovněž vyšší momenty pravděpodobnostního rozdělení, zejména šikmost 

a špičatost. 

Kombinací rovnic (4.14) a (4.16) dostáváme výsledný model pro vyjádření vývoje 

aktiva pomocí VG procesu na základě statisticky zjištěných pravděpodobností, 

    tztgtgdtSttVGdtSS t   )()(exp)(exp 00 ,  (4.19) 

kde )
2

1
1ln(

1 2 


  . 

Při aplikaci simulace Monte Carlo na tento model, je nutno simulovat N  budoucích 

stavů tS , tedy 

  tztgtgdtSS nnnn

t   )()()(

0

)( )()(exp .  (4.20) 



47 

 

4.3.3 Normal Inverse Gaussian proces 

Normal Inverse Gaussian (NIG) proces lze podobně jako VG proces formulovat dvěma 

způsoby. Buď na bázi podřízených procesů, nebo pomocí charakteristické funkce. V této práci 

bude Normal Inverse Gaussian proces definován opět na základě podřízených 

exponenciálních Lévyho modelů, tedy pomocí Geometrického Brownova pohybu řízeného ne 

klasickým časem, ale inverzní Gaussovou funkcí. 

Funkci hustoty NIG procesu vyjádříme na základě smíšeného rozdělení pravděpodobnostní 

funkce hustoty normálního a inverzního Gaussova procesu jako 

      
22

22

122exp,,;,
x

xK
xtxfNIG














 ,  (4.21) 

kde 
1K  je modifikovaná Besselova funkce 1. řádu a  0,,0   . 

Charakteristická funkce NIG procesu je dána jako 

  











  2222exp),,;,(  ixttxNIG

.  (4.22) 

NIG na bázi podřízeného procesu, ););;(( tINIG , definujeme jako 

   zIIIZItNIG tttt  )( ,  (4.23) 

kde );( tI  je inverzní Gaussův proces s driftem  , tedy  ;tIGI  . 

Kombinací rovnic (4.14) a (4.23) pak dostáváme výsledný model pro vyjádření vývoje 

aktiva pomocí NIG procesu na základě statisticky zjištěných pravděpodobností, 

    tzIIdtSttNIGdtSS ttt   exp)(exp 00 ,  (4.24) 

kde   2211  . 

Při aplikaci simulace Monte Carlo na tento model, je nutno simulovat N  budoucích 

stavů tS , tedy 

 




  tzIIdtSS nn

t

n

t

n

t  )()()(

0

)( exp .  (4.25) 
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4.3.4 Odhad parametrů podřízeného VG procesu a NIG procesu  

Odhad parametrů podřízených Lévyho procesů může být proveden buď za použití 

funkcí hustoty definovaných v (4.17) a (4.21) pomocí metody maximální věrohodnosti, nebo 

pomocí zobecněné metody momentů GMM (Generalized Method of Moments), přičemž 

v této práci bude aplikována druhá zmíněná metoda, tedy metoda GMM, pro detailnější 

obecné odvození viz jakákoliv statistická literatura, pro charakteristiku momentů v rámci 

Lévyho procesů viz např. Schoutens (2003) nebo Tichý (2010). Pro odhad parametrů metodou 

GMM je nezbytné znát analytické vyjádření jednotlivých momentů a to z toho důvodu, aby 

mohly být řešeny příslušné rovnice o daném počtů neznámých, tedy parametrů modelu. 

K popsání pravděpodobnostních rozdělení VG procesu a NIG procesu je třeba znát první čtyři 

momenty těchto rozdělení. Ty mohou být odvozeny buď pomocí funkce hustoty  xf X , kdy 

pro náhodnou proměnnou X  lze k-tý moment, 
)(k

Xm , definovat jako 

   



 dxxfxxEm X

kkk

X

)( , 

nebo pomocí charakteristické funkce )(uX , kdy 
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Jednotlivé centrované momenty,  kc , jsou pak vyjádřeny jako 
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V Tab. 4.1 jsou zobrazeny základní momenty VG procesu, NIG procesu a pro srovnání 

také Geometrického Brownova procesu (GBM). 
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Tab. 4.1 První čtyři momenty VG procesu, NIG procesu a GBM 

Moment VG   ,,  NIG   ,,  GBM  2,  

Mean       

Variance 22    
22    

2  

Skewness    2/32222 23


     2/1223


  0  

Kurtosis 
  

















222

4

213



  

   












22

22 151
3




 3  

4.4 Kopula funkce 

Pokud chceme modelovat portfolio finančních proměnných, je nutné vzít v úvahu při 

generování náhodných veličin korelaci mezi náhodnými faktory. Pokud máme proměnné 

vyvíjející se podle GBM, je jednou z možností jak provést generování náhodných vektorů 

prvotních faktorů Choleskeho algoritmus, pro popis této metody viz např. Zmeškal (2004). 

Podřízené Lévyho procesy uvažované v této práci se ovšem skládají ze dvou navzájem 

nezávislých vektorů náhodných čísel,  zg


;  pro VG proces a  zI 
;  pro NIG proces. Existuje 

proto několik možností, jak modelovat závislostní strukturu mezi těmito procesy, bližší 

vysvětlení a aplikace na portfolio akcií, viz Gurný a Tichý (2007 a 2008). V následujícím 

stručném výčtu budeme předpokládat pouze VG proces, u NIG procesu je vysvětlení 

analogické, pouze čas není řízen gamma procesem, ale inverzním Gaussovým procesem. 

První případ, který můžeme brát v úvahu, jsou identické gamma procesy a nezávislé 

Brownovy procesy. V tomto případě bereme v úvahu identické gamma procesy, což znamená, 

že všechny procesy mají identický parametr v . To se dá vysvětlit tím, že všechny firmy jsou 

subjekty operující ve stejném ekonomickém prostředí a tedy příchozí informace ovlivňují 

obchodní čas všech entit. Brownovy procesy jsou však nezávislé. To znamená, že korelace je 

způsobená obchodním časem, tedy že skoky v procesu nastávají ve stejný čas, ale jsou řízeny 

nezávisle. Další možností je vzít v úvahu korelované gamma procesy a nezávislé Brownovy 

procesy. V tomto rozšíření předchozího základního případu mohou být změny v obchodním 

čase způsobeny jak informacemi týkajícími se celé ekonomiky, tak informacemi vztahujícími 

se k jednotlivým subjektům. To můžeme vyjádřit tak, že rozčleníme gamma proces na 

systematickou a jedinečnou složku a tudíž nám vznikne suma dvou nezávislých gamma 

procesů. Ve dvou korelovaných gamma procesech pak dochází buď ke skokům pouze u 

jednoho z nich (to je způsobeno idiosynkratickou složkou gamma procesu), nebo u obou 

z nich současně (to je způsobeno systematickým faktorem gamma procesu). Dále můžeme 
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vzít v úvahu identické gamma procesy a závislé Brownovy procesy. Přičemž možné 

ekonomické zdůvodnění může být to, že jestliže jsou skoky v procesu způsobené informacemi 

vztahujícími se k stavu ekonomiky, pak mohou být tyto informace buď dobré, nebo špatné 

pro celou ekonomiku. Tento stav vyjádříme, pokud budou Brownovy procesy navzájem 

korelovány a zároveň budeme uvažovat identické gamma procesy. Ve výsledku skoky 

v procesu nastávají současně a jsou korelovány. Poslední případ se týká sumy dvou 

nezávislých VG (NIG) procesů. Zatímco v předchozích případech jsme analyzovali zvlášť buď 

gamma část, nebo Brownovu část VG procesu, nyní předpokládáme korelaci mezi VG 

procesy jako celkem. Jinými slovy jsou korelovány jak gamma procesy, tak Brownovy 

procesy. Korelované VG procesy se pak vyvíjejí následujícím způsobem: skoky nastávají jak 

ze systematických, tak z jedinečných důvodů, přičemž řízení systematických skoků je 

korelováno. Tento případ se dá zjednodušit tak, že můžeme uvažovat stejné parametry pro 

všechny VG procesy. Předpoklad sumy dvou nezávislých VG procesů dále povede ke kopula 

funkci. Poslední jmenovaný případ bude brán v úvahu i v této práci. 

4.4.1 Popis základní metodiky kopula funkcí 

Kopula funkce jsou silným nástrojem sloužícím k modelování závislostí mezi 

uvažovanými faktory. Základní obecnou metodiku pro teorii kopula funkcí lze nalézt v Nelsen 

(2006), Rank (2007), v Cherubini, Luciano a Vecchiato (2004) je tato obecná teorie 

rozpracována na finanční aplikace. Nejprve definujme n-rozměrnou kopula funkci C jako 

spojitou distribuční funkci náhodných prvků z n rovnoměrných rozdělení (0,1). Jestliže 

označíme n náhodných proměnných jako nUUU ,...,, 21 , můžeme kopula funkci C zapsat jako 

),...,Pr(),...( 111 nnn uUuUuuC  . 

Když budeme dále uvažovat spojité náhodné proměnné nXX ,...,1  s distribučními funkcemi 

nFF ,...,1  a spojitou distribuční funkcí F , kopula funkce pro )(),...,( 11 nn xFxF může být 

zapsána následovně
22

, 

).,...,(

),...,Pr(

))(,...,)(Pr(

))(),...,(Pr())(),...,((

1

11

1

11

1

1

11111

n

nn

nnn

nnnnn

xxF

xXxX

xUFxUF

xFUxFUxFxFC











 

                                                 
22

 Při odvozování využíváme toho, že  uxFxuF jj  )(:inf)(1
. 
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Známý Sklarův teorém uvádí tento výsledek formálněji a říká, že pro jakoukoliv spojitou 

distribuční funkci F existuje jedinečná kopula funkce C taková, že 

 ))(),...,((),...,( 111 nnn xFxFCxxF  .  (4.26) 

Sklarův teorém tedy dokazuje, že pro vícerozměrnou distribuční funkci můžeme oddělit 

závislostní strukturu od marginálních rozdělení. Obráceně tedy můžeme sestavit 

vícerozměrnou distribuční funkci z marginálních rozdělení a vybrané kopule, tedy závislostní 

struktura je nezávislá na formě marginálních rozdělení. To nám při modelování umožňuje 

zvlášť modelovat jednotlivá marginální rozdělení podle vhodně zvolených náhodných procesů 

a následně je spojit dohromady pomocí vhodné kopula funkce. 

Sklarův teorém a vztah mezi distribuční funkcí a funkcí hustoty, 
x

xF
xf






)(
)( , je 

možné rovněž využít při odvození vícerozměrné funkce hustoty kopula funkce, 

))(),...,(( 11 nn xFxFC , kdy 
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),...,(
))(),...,(( .                                      (4.27) 

Kopula funkce můžeme členit do několika typů, z nichž nejznámější a nejpoužívanější 

jsou eliptické kopula funkce a Archimedovy kopula funkce.
23

 Ty se od sebe liší jak v definici, 

tak ve způsobu odhadu jejich parametrů. Mezi Archimedovy kopula funkce patří celá řada 

různých typů funkcí, jako např. Cook-Johnson kopula funkce, Clayton kopula funkce, 

Gumbel-Hougaard kopula funkce, Joe kopula funkce a další. Jejich nespornou výhodou je, že 

umožňují vyjádřit hodnotu kopula funkce pomocí explicitní formule, což není možné např. 

pro dále zmíněnou Gaussovu kopula funkci, a jsou řízeny pouze jedním parametrem. 

Nicméně jejich odvození pro více než dvě aktiva je vysoce obtížné. Mezi eliptické kopula 

funkce patří Gaussova kopula funkce a Studentova kopula funkce, přičemž v této práci bude 

vysvětlena a dále aplikována prvně zmíněná, tedy Gaussova kopula funkce. 

                                                 
23

 Mezi další typy by se daly řadit např. Archimaxovy kopula funkce, Extreme value kopula funkce nebo 

Lévyho kopula funkce, blíže viz Cont a Tankov (2004). 
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4.4.2 Gaussova kopula funkce 

Mějme symetrickou, pozitivně definitní matici R s diag(R)=1 a normované 

vícerozměrné normální rozdělení 
R  s korelační maticí R. Poté můžeme vícerozměrnou 

Gaussovu kopula funkci definovat jako 

  )(),...,();,...,( 1

1

1

1 nRn uuRuuC   ,  (4.28) 

kde )(1 u  označuje inverzní funkci ke kumulované distribuční funkci normálního rozdělení. 

Dle (4.27) můžeme odvodit také funkci hustoty vícerozměrné Gaussovy kopula funkce: jako, 
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Na Obr. 4.1 a 4.2 jsou pak ilustrativně znázorněny grafy funkcí hustoty Gaussovy kopula 

funkce dle (4.29) pro dvourozměrný případ a pro korelaci r = 0,8 respektive r = 0,1. 

Obr. 4.1 Funkce hustoty Gaussovy kopula funkce zleva pro r = 0,8 a r = 0,1 
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4.4.3 Metody stanovení parametrů v rámci vícerozměrných podřízených Lévyho 

procesů 

Ke stanovení parametrů v rámci vícerozměrných podřízených Lévyho procesů, kdy je 

třeba určit parametry jak pro kopula funkci, tak pro jednotlivá marginální rozdělení, je možné 

využít tří základních přístupů, podrobněji viz např. Cherubini, Luciano a Vecchiato (2004). 

Prvním přístupem je metoda EMLM (exact maximum likelihood method), kdy jsou parametry 

kopula funkce i marginálních rozdělení určeny pomocí metody maximální věrohodnosti 

v jednom kroku. To je ovšem časově i výpočetně velice náročné a to zejména tehdy, když je 

třeba řešit mnohodimenzionální problém, případně pokud jsou marginální rozdělení vyjádřená 

komplikovanou funkcí (což je případ většiny Lévyho procesů). Zbylé dva přístupy mají 

společné to, že jsou u nich stanoveny parametry zvlášť pro kopula funkci a zvlášť pro 

marginální rozdělení. Prvním z této druhé skupiny přístupů je metoda CML (canonical 

maximum likelihood), ve které je místo parametrických marginálních rozdělení využito 

empirických rozdělení. Poslední metodou je metoda IFM (inference for margins), kdy jsou 

nejprve samostatně odhadnuty parametry marginálních rozdělení, a poté je určena kopula 

funkce. Metoda IFM pak bude využita v aplikační části této práce. 
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5 Sestrojení a komparace predikčních modelů pro stanovení 

pravděpodobnosti úpadku komerčních bank 

V první kapitole aplikační části budou pomocí metodiky představené v kapitole 3 

sestrojeny predikční scoringové modely na bázi empirického vzorku finančních indikátorů a 

makroekonomických ukazatelů amerických bank, přičemž bude postupováno následovně. 

Nejprve budou představena empirická vstupní data a jejich úprava potřebná pro odhad 

kreditních modelů, následně budou z části celkového vzorku dat sestrojeny predikční 

scoringové modely na bázi lineární diskriminační analýzy, logistické regrese (logit model) a 

probit regrese (probit) model, včetně testování významnosti jednotlivých parametrů a modelů. 

U těchto modelů bude následně ověřena jejich predikční schopnost na kontrolním vzorku dat 

a bude vybrán nejvhodnější model pro predikci úpadku komerčních bank pro danou fázi 

ekonomického cyklu, tedy pro období finanční krize charakterizované poklesem tempa růstu 

hrubého domácího produktu, a to na základě kritéria AUC. 

V rámci relevantního výzkumu k předmětu této doktorské dizertační práce již byla 

autorem publikována řada příspěvků, z nejvýznamnějších viz např. Gurný (2013), Gurný 

(2011a), Gurný P. a Gurný M. (2010a a 2010b) nebo Gurný a Tichý (2010). 

5.1 Popis empirických dat 

Při tvorbě scoringových modelů se v této práci uvažuje závislá binární proměnná, která 

nabývá dvou hodnot, tedy empirický vzorek je rozdělen na dvě skupiny, přičemž první 

skupina obsahuje banky zdravé (nedefaultní) a druhá banky defaultní. Výsledné modely se tak 

tedy řadí ke skupině modelů typu default-mode. Defaultem je zde přitom myšlena situace, kdy 

banka buď vstoupila do likvidace, nebo prošla finanční restrukturalizací (tzn., že byla např. 

převzata jinou bankou nebo čerpala vládní pomoc). Subjekty, tedy komerční banky, 

v empirickém vzorku pro obě skupiny byly vybírány náhodně na základě veřejně dostupných 

informací.
24

 Původní neupravený vzorek všech bank čítal 361 pozorování, viz Tab. 5.1. 

Tab. 5.1 Popisná charakteristika četností subjektů v původním vzorku 
 počet pozorování procento ve vzorku kumulativní procento 

zdravé banky 158 46.26 43.76 
defaultní banky 203 53.74 100 

celkem 361   

                                                 
24

 FED (2009), FDIC (2009). 
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Z tabulky je zřejmé, že v původním vzorku byl poměr bank vychýlen ve prospěch bank 

defaultních. U všech těchto bank byly následně identifikovány finanční ukazatele, které 

jednotlivé banky popisují, a to na základě údajů popsaných v Tab. 2.5 až 2.8, s výjimkou 

ukazatelů TA a EQ, jejichž nezařazení mezi nezávisle proměnné pro tvorbu scoringových 

modelů bylo objasněno v podkapitole 2.5.1. Jednotlivé ukazatele byly počítány buď přímo 

z veřejně přístupných výkazů daných bank, nebo pomocí specializované databáze Federal 

Financial Institutions Examination Council (FFIEC).
25

 Z tohoto původního nehomogenního 

vzorku, Tab. 5.1, byly následně odstraněny ty banky, u nichž hodnoty nezávislých 

proměnných vykazovaly extrémní hodnoty, případně ty banky, u kterých nebylo možné pro 

nedostatek dat kalkulovat jednotlivé ukazatele, což se týkalo především bank defaultních. 

Dále uveďme, že jako extrémní hodnoty byly identifikovány hodnoty těch ukazatelů, které 

překračovaly trojnásobek kvartilového rozpětí daného ukazatele. Výsledný počet subjektů 

v upraveném vzorku pak čítá 298 bank, jejichž rozložení mezi obě skupiny je popsáno v Tab. 

5.2. 

Tab. 5.2 Popisná charakteristika četností subjektů v upraveném vzorku 
 počet pozorování procento ve vzorku kumulativní procento 

zdravé banky 137 45.97 45.97 
defaultní banky 161 54.03 100 

celkem 298   

 

V Tab. 5.3a a Tab. 5.3b jsou uvedeny základní statistické charakteristiky jednotlivých 

finančních indikátorů pro obě skupiny bank. 

Tab. 5.3a Základní charakteristiky finančních ukazatelů pro defaultní banky 
proměnná         pozorování stř. hodnota smodch min max 

LTA 161 11,917 1,874 2,944 16,560 
YAEA 161 0,067 0,011 0,040 0,103 

CIBL 161 0,037 0,009 0,012 0,100 

NIM 161 0,032 0,011 -0,003 0,058 

ROAA 161 -0,043 0,042 -0,231 0,014 

ROAE 161 -0,681 0,297 -6,850 0,115 

IE  161 0,554 0,135 0,257 1,064 

CIR 161 1,155 0,589 0,292 4,529 

PE OI 161 0,266 0,168 0,069 1,800 

PL GL 161 0,152 0,096 0,002 0,615 

LLR GL 161 0,032 0,042 0,004 0,500 

          PL EQ LLR 161 0,391 1,207 0,008 2,242 

T1 161 0,078 0,044 -0,0165 0,273 

EQ TA 161 0,056 0,029 -0,046 0,126 

CAR 161 0,083 0,126 -1,408 0,286 

D EQ 161 11,317 8,547 -12,893 82,565 

 

 

                                                 
25

 FFIEC: Uniform Bank Performance Reports. [21. 10. 2011]. Dostupné z: https://cdr.ffiec.gov/public/. 
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Tab. 5.3b Základní charakteristiky finančních ukazatelů pro nedefaultní banky 
proměnná          pozorování  stř. hodnota smodch min max 

LTA 137 15,804 1,748 11,22 21,500 
YAEA 137 0,058 0,011 0,017 0,138 

CIBL 137 0,033 0,019 0,004 0,125 

NIM 137 0,036 0,007 0,010 0,055 

ROAA 137 0,011 0,022 -0,042 0,098 

ROAE 137 0,076 0,110 -0,236 0,467 

IE  137 0,379 0,095 0,046 0,668 

CIR 137 0,868 0,307 0,497 3,121 

PE OI 137 0,232 0,070 0,048 0,627 

PL GL 137 0,037 0,025 0,000 0,112 

LLR GL 137 0,020 0,009 0,001 0,055 

          PL EQ LLR 137 0,274 0,255 0,000 1,196 

T1 137 0,107 0,023 0,037 0,260 

EQ TA 137 0,109 0,026 0,064 0,189 

CAR 137 0,126 0,021 0,070 0,271 

D EQ 137 7,862 2,868 0,603 26,794 

zdroj: vlastní kalkulace z finančních výkazů jednotlivých bank a FFIEC (2011) 

Dále je třeba poznamenat, že tato základna byla cíleně vytvořena na sesbíraných údajích 

v době probíhající globální krize mezi roky 2008 a 2010 tak, aby bylo možné výsledné 

modely uvažovat jako vhodné prediktory právě pro období nízkého nebo záporného tempa 

hospodářského růstu. 

Kromě výše popsaných nezávislých proměnných popisujících jednotlivé subjekty, byly 

dále autorem do analýzy přidány mezi zvažované nezávisle proměnné rovněž tři 

makroekonomické indikátory (konkrétně meziroční změna HDP, dlouhodobá úroková míra a 

míra nezaměstnanosti) pro zachycení celkové ekonomické situace. Relevantní historický 

čtvrtletní vývoj těchto ukazatelů je shrnut v Tab. 5.4. 

Tab. 5.4 Čtvrtletní vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů 
        čtvrtletí      meziroční růst HDP  dlouhodobá         

úroková míra 

      míra nezaměstnanosti 

I. 08 1,60% 3,66% 5,0% 
II. 08 1,00% 3,89% 5,3% 

II. 08 -0,60% 3,86% 6,0% 

IV. 08 -3,30% 3,25% 6,9% 

I. 09 -4,20% 2,74% 8,2% 

II. 09 -4,60% 3,31% 9,3% 

III. 09 -3,30% 3,52% 9,7% 

IV. 09 -0,10% 3,46% 10,0% 

I. 10 1,90% 3,72% 9,7% 

II. 10 2,50% 3,49% 9,6% 

III.10 2,80% 2,79% 9,6% 

IV.10 2,40% 2,86% 9,6% 

zdroj: Eurostat (2011), OECD Key Economic Indicators (KEI) Database (2011) 

Klíčovou otázkou při sestavování databáze finančních ukazatelů také je, jaké by mělo 

být bráno v úvahu zpoždění mezi sběrem dat a okamžikem rozhodné události. Bohužel 

neexistuje dostatek empirických informací o zpoždění mezi datem kalkulace finančních 
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indikátorů, které by měly při detekci pravděpodobnosti defaultu největší vysvětlující sílu, a 

datem defaultu komerčních bank. Nicméně empirické výzkumy v rámci nefinančních institucí 

naznačují, že pro nejlepší predikční schopnost modelu je vhodné brát v úvahu finanční výkazy 

1 až 2 roky před dnem rozhodné události. (viz např. jednoroční Z-metrics model, Altman 

(2010)). Z těchto důvodů je databáze finančních indikátorů v této dizertační práci počítána 

z výročních finančních výkazů jednotlivých bank v roce t-2, kde t označuje rok defaultu pro 

konkrétní banku nebo rok odhadu modelu pro zdravé banky.
26

 Je však třeba také znovu 

zdůraznit, že všechna data byla sesbírána během ekonomické krize mezi roky 2008 a 2010 a 

vzhledem k vysoké citlivosti modelu na vstupní data je nutné brát v úvahu omezení 

aplikovatelnosti odhadnutých modelů pouze na tuto fázi ekonomického vývoje. 

5.2 Sestrojení predikčních modelů 

V této kapitole budou postupně sestrojeny tři predikční modely na bázi lineární 

diskriminační analýzy, logit modelu a probit modelu. Odhad parametrů pro jednotlivé modely 

bude proveden na náhodně vybrané části upraveného vzorku empirických dat, která obsahuje 

198 subjektů, zbylých 100 subjektů bude následně použito v kapitole 5.3 jako ověřovací 

kontrolní vzorek. Postup výběru byl následující: nejprve bylo náhodně vybráno 50 defaultních 

a 50 nedefaultních subjektů pro kontrolní vzorek a zbylá část vzorku poté sloužila pro tvorbu 

modelů, přičemž náhodný výběr byl proveden pomocí náhodně vygenerovaných prvků 

z binomického rozdělení. 

U jednotlivých odhadů modelů budou v této kapitole rovněž provedeny statistické testy 

na ověření významnosti modelu i jednotlivých koeficientů. Samotné vyhodnocení predikční 

síly jednotlivých modelů bude provedeno v následující kapitole. 

5.2.1 Lineární diskriminační analýza (LDA) 

Lineární diskriminační model pro stanovení pravděpodobnosti defaultu komerčních 

bank pro dané období byl metodicky popsán v kapitole 3.1 a jeho koeficienty byly odhadnuty 

pomocí rovnice (3.2). V Tab. 5.5 je uvedena výsledná verze modelu s odhadnutými 

koeficienty. Pro výběr proměnných byla nejprve provedena korelační analýza a byly expertně 

eliminovány proměnné s korelací vyšší než 8,0  a ze zbylých proměnných byly poté pomocí 

                                                 
26

 To znamená, že zpoždění pro defaultní banky ve vzorku je mezi 12 a 24 měsíci (to pak záleží na konkrétním 

měsíci defaultu během roku t). 
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kombinované stepwise metody na 5% hladině významnosti eliminovány zbylé ukazatele.
27

 

Tento postup byl pak společný pro všechny používané scoringové modely. 

Tab. 5.5 Odhadnuté koeficienty pro lineární diskriminační analýzu 
proměnná koeficient Wilks’ Lambda F Sig. 

x17_GDP 34,635 0,481 315,428 0,000 

x5_ROAA 

x7_IE II 

6,967 

-3,257 

0,609 

0,572 

187,829 

224,312 

0,003 

0,001 

x10_PL GL -4,881 0,616 181,795 0,001 

x14_EQ TA 19,615 0,520 269,615 0,009 

 

Z Tab. 5.5 je zřejmé, že jako statisticky významné na 5% hladině významnosti (F-test pro 

jednotlivé proměnné) se ukázalo pět ukazatelů, konkrétně tedy GDP (roční tempo růstu HDP), 

ROAA (rentabilita aktiv), IE II (podíl nákladových úroků na úrocích výnosových), PL GL 

(podíl problémových půjček na půjčkách celkových) a EQ TA (podíl vlastního kapitálu na 

celkových aktivech). Podrobnější definice jednotlivých ukazatelů viz Tab. 2.5 až 2.8. 

Ekonomická interpretace je pro všechny ukazatele odůvodnitelná, neboť je zřejmé, že 

negativně na banku (nižší score a tím zvyšující se pravděpodobnost defaultu) působí ukazatel 

PL GL, tedy zvyšující se podíl problémových půjček, IE II, tedy vysoký podíl nákladových 

úroků na výnosových úrocích, naproti tomu růst ostatních ukazatelů díky kladným 

koeficientům působí na banku pozitivně, což je v souladu s obecnými ekonomickými 

principy. 

Hodnota testové statistiky modelu je 360,4 (
2  rozdělení s 5 stupni volnosti) a 

0000,0Pr 2   , tedy model je statisticky významný na 5% hladině významnosti. Hodnota 

Wilksovy lambdy pro celý model je 289,0  a tedy úspěšnost modelu je zhruba 71,1 %. 

Pokud budeme model uvedený v Tab. 5.5 aplikovat na vzorek, na kterém byl odhadnut, 

můžeme zpětně na relevantních charakteristikách zjistit, jakým způsobem model již známá 

data predikuje. V Tab. 5.6 jsou uvedeny odhadnuté charakteristiky pravděpodobnosti defaultu 

pro obě skupiny bank.
28

 Na Obr. 5.1 je graficky zaznamenána pravděpodobnost úpadku pro 

každou jednotlivou banku (na ose x jsou přitom zaznamenána pořadová čísla jednotlivých 

bank a na ose y jim přiřazená pravděpodobnost defaultu). 

                                                 
27

 Testovacím kritériem bylo v tomto případě Wilksovo lambda. 
28

 Pravděpodobnost defaultu je určena dle (3.4), přitom parametr B  byl určen jako podíl defaultních 

bank celkového počtu bank na trhu, tedy k 20. 11. 2010 119,0B  a parametr   dle (3.3). 
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Tab. 5.6 Odhadnuté charakteristiky pro LDA model pro původní vzorek 
E (PD) smodch (PD) max (PD) min (PD) 

zdravé defaultní zdravé defaultní zdravé defaultní zdravé defaultní 

12,99% 83,58% 0,1198 0,2361 78,60% 100% 0,00% 4,36% 

 

Obr. 5.1 Odhadnuté PD jednotlivých bank dle LDA pro původní vzorek 

 

Z Tab. 5.6 i Obr. 5.1 je zřejmé, že diskriminační analýza v případě komerčních bank za 

daných podmínek nefunguje příliš dobře, zejména z pohledu risk managementu, viz odhad 

střední hodnot pravděpodobností úpadku na úrovni 13 % pro nedefaultní a 84 % pro defaultní 

banky. Rozdělení pravděpodobností odhadnutých PD dle sestrojeného LDA modelu pro obě 

skupiny je rovněž možno pozorovat v grafech četností, viz Obr. 5.2a a Obr. 5.2b. 

Obr. 5.2a Četnost PD pro defaultní banky         Obr. 5.2b Četnost PD pro nedefaultní banky 

     (LDA)        (LDA) 

                  

5.2.2 Logit model 

Logit model pro stanovení pravděpodobnosti defaultu komerčních bank pro dané období 

byl metodicky popsán v kapitole 3.2.1 a jeho koeficienty byly odhadnuty dle maximalizace 

výrazu (3.11). V Tab. 5.7 je uvedena výsledná verze modelu s odhadnutými koeficienty. 
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Tab. 5.7 Odhadnuté koeficienty pro logit model 
proměnná koeficient smodch z P>z 

x17_GDP -399,0495 182,8138 -2,18 0,029 

x5_ROAA -82,79004 36,47131 -2,27 0,023 

x10_PL GL 111,3344 44,07752 2,53 0,012 

x14_EQ TA -237,7291 99,90404 -2,38 0,017 

_cons 18,39238 8,6913 2,12 0,034 

 

Z Tab. 5.7 lze vyčíst hodnoty odhadnutých koeficientů a jejich směrodatné odchylky a 

testovou statistiku pro nulovou hypotézu, že každý koeficient je roven nule. Je zřejmé, že 

výsledné proměnné jsou stejné jako v případě lineární diskriminační analýzy, pouze vypadl 

ukazatel IE II, a ekonomická interpretace je rovněž v pořádku.
29

 

Hodnota logaritmu věrohodnostní funkce je -7,6047 a pseudo R
2

 je rovno 0,9137.
30

 Hodnota 

likelihood ratio testové statistiky (
2  rozdělení se čtyřmi stupni volnosti) je 395,74 a  

0000,0Pr 2   , model je tedy na 5% hladině významný. 

V Tab. 5.8 jsou zobrazeny odhadnuté základní charakteristiky PD pro obě skupiny bank 

z části empirického vzorku použitého na odhad modelu. Obr. 5.3 je pak analogický k Obr. 5.1. 

Tab. 5.8 Odhadnuté charakteristiky PD pro logit model pro původní vzorek 
E (PD) smodch (PD) max (PD) min (PD) 

zdravé defaultní zdravé defaultní zdravé defaultní zdravé defaultní 

4,70% 95,55% 0,0992 0,0751 94,60% 100% 0,00% 33,90% 

 

Obr. 5.3 Odhadnuté PD jednotlivých bank dle logit modelu pro původní vzorek 

 

                                                 
29

 V případě logit i probit modelu značí záporné znaménku u koeficientu pozitivní vliv na default, tedy 

pravděpodobnost defaultu se zmenšuje. Blíže k interpretaci jednotlivých koeficientů a jejich možnostem viz 

Hosmer a Lemeshow (2000). 
30

 Pseudo R
2
 nemá úplně stejnou interpretaci jako R

2
 u lineární regrese, nicméně přibližně ho lze použít 

pro měření statistické úspěšnosti modelu, zejména při porovnání s více modely. 
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Z Tab. 5.7 i Obr. 5.3 můžeme spatřovat výrazné zlepšení jednotlivých charakteristik 

v porovnání s lineární diskriminační analýzou. Očekávaná hodnota PD pro zdravé banky se 

snížila na 4,7 %, očekávaná hodnota PD pro banky defaultní je 95,55 %. 

Dále můžeme opět znázornit rozdělení pravděpodobností odhadnutých PD dle 

sestrojeného logit modelu pro obě skupiny vzorku, viz Obr. 5.4a a Obr. 5.4b. 

Obr. 5.4a Četnost PD pro defaultní banky         Obr. 5.4b Četnost PD pro nedefaultní banky 

                 (logit model) (logit model) 

                  

5.2.3 Probit model 

Dle metodické části a referencí tam uvedených, by měly výsledky probit modelu a 

odhadnutých pravděpodobností defaultu zhruba odpovídat výsledkům logit modelu, pouze 

s odlišnými koeficienty.
31

 Při popisu modelu tedy budeme postupovat stejně jako v případě 

předcházejících dvou podkapitol, závěrem graficky srovnáme závislost pravděpodobnosti 

defaultu na score pro oba modely. Dle předpokladů by měla mít funkce logit modelu těžší 

konce než v případě probit modelu. 

Probit model pro stanovení pravděpodobnosti defaultu komerčních bank pro dané 

období byl metodicky popsán v kapitole 3.2.2 a jeho koeficienty byly odhadnuty dle 

maximalizace výrazu (3.13). V Tab. 5.9 je uvedena výsledná verze modelu s odhadnutými 

koeficienty. 

Tab. 5.9 Odhadnuté koeficienty pro probit model  
proměnná koeficient smodch z P>z 

x17_GDP -225,2364 100,365 -2,24 0,025 

x5_ROAA -42,95094 17,47756 -2,46 0,014 

x10_PL GL 58,81323 21,78227 2,70 0,007 

x14_EQ TA -129,9351 55,06857 -2,36 0,018 

_cons 10,3022 4,944014 2,08 0,037 

 

                                                 
31

 Což platí za přepokladu rozdělení proměnných blížících se normálnímu rozdělení.  
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Z Tab. 5.9 opět lze vyčíst hodnoty odhadnutých koeficientů a jejich směrodatné 

odchylky a testovou statistiku. Je zřejmé, že výsledné koeficienty jsou opět statisticky 

významné na 5% hladině významnosti a rovněž ekonomická interpretace je v pořádku. 

Hodnota logaritmu věrohodnostní funkce je -7,6896 a pseudo R
2

 je rovno 0,8921. Hodnota 

likelihood ratio testové statistiky (
2  rozdělení se čtyřmi stupni volnosti) je 396,12 a  

0000,0Pr 2   , model je tedy na 5% hladině významný. 

V Tab. 5.10 jsou zobrazeny odhadnuté základní charakteristiky PD pro obě skupiny 

bank z části empirického vzorku použitého na odhad modelu. Obr. 5.5 je pak analogický 

k Obr. 5.3. 

Tab. 5.10 Odhadnuté charakteristiky PD pro probit model pro původní vzorek 
E (PD) smodch (PD) max (PD) min (PD) 

zdravé defaultní zdravé defaultní zdravé defaultní zdravé defaultní 

4,68% 94,79% 0,0968 0,0815 93,14% 100% 0,00% 32,69% 

 

Obr. 5.5 Odhadnuté PD jednotlivých bank dle probit modelu pro původní vzorek 

 

Z Tab. 5.10 a Obr. 5.5 je ve srovnání s výsledky dosaženými u logit modelu (Tab. 5.8 a 

Obr. 5.3) zřejmé, že oba modely vedou k podobným výsledkům. Dle středních hodnot se jeví, 

že probit model lépe predikuje banky zdravé a logit banky defaultní, rozdíly jsou ovšem 

zanedbatelné, což je vidět i z grafického srovnání. 

Rozdělení pravděpodobností odhadnutých PD dle sestrojeného probit modelu pro obě 

skupiny vzorku, viz Obr. 5.6a a Obr. 5.6b. 
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Obr. 5.6a Četnost PD pro defaultní banky         Obr. 5.6b Četnost PD pro nedefaultní banky 

        (probit model)       (probit model) 

               

 

Rovněž z Obr. 5.6a a Obr. 5.6b. je ve srovnání s Obr. 5.4a a Obr. 5.4b. u logit modelu zjevné, 

že četnosti odhadnutých pravděpodobností defaultu v obou skupinách si jsou pro oba modely 

velice blízké. 

Na Obr. 5.7a a ve výřezu koncových hodnot rozdělení na Obr. 5.7b můžeme pozorovat 

závislost score (z) a pravděpodobnosti defaultu pro oba modely. 

  Obr. 5.7a Logit a probit funkce                      Obr. 5.7b Výřez logit a probit funkce 

         

Na obou grafech jsou potvrzeny předpoklady, že oba modely jsou si navzájem podobné 

a rovněž že logistická funkce má těžší konce. 

5.2.4 Srovnání sestrojených modelů 

Přehled sestrojených predikčních modelů z předcházejících částí a souhrn jejich 

základních charakteristik je shrnut v Tab. 5.11. Připomeňme, že všechny pro všechny tři 

modely vyšly statisticky významné ukazatele GDP, ROAA, PLGL a EQ TA, v rámci lineární 

diskriminační analýzy pak byl do modelu rovněž zahrnut ukazatel IE II. Přitom znaménka 

všech odhadnutých koeficientů odpovídala ekonomickým předpokladům. 
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Tab. 5.11 Srovnání sestrojených modelů 
 Logit model Probit model LDA 

míra úspěšnosti* 0,9137 0,8921 0.7110 

E (PD)** 4,70% 95,55% 4,68% 94,79% 12,99% 83,58% 

smodch (PD)** 0,0992 0,0751 0,0968 0,0815 0,1198 0,2361 

max (PD)** 94,60% 100% 93,14% 100% 78,60% 100% 

min (PD)** 0,00% 33,90% 0,00% 32,69% 0,00% 4,36% 

*
 Pseudo R

2
 pro Logit a Probit model, (1-Wilksovo Lambda) pro LDA 

**
 první hodnota značí PD pro nedefaultní banky, druhá pro defaultní banky 

Z výsledků je zřejmé, že sestrojený logit a probit model mají podobnou predikční schopnost a 

že oba modely rozdělují obě skupiny bank relativně velice dobře (střední hodnoty PD jsou 

4,70 % a 95,55 % pro logit model a 4,68 % a 94,79 % pro probit model). V porovnání 

s těmito dvěma modely pak lineární diskriminační analýza vykazuje menší predikční 

schopnost, přičemž slabé výsledky jsou dosaženy zejména u defaultních bank (střední 

hodnota 83,58 % a minimální výše PD pro defaultní banky 4,36 %), což je zejména z pohledu 

risk managementu nevhodné. Z dosavadních výsledků tedy vyplývá, že logit a probit modely 

jsou vhodnější pro predikci defaultu komerčních bank v daných podmínkách. Tento závěry 

nicméně vyplývají ze zpětné aplikace sestrojených modelů na původní vzorek, tedy na data, 

která do modelu vstupovala. V následující kapitole budou jednotlivé modely aplikovány na 

kontrolní vzorek, tedy na data, která nesloužila k odhadu jednotlivých koeficientů. 

5.3 Verifikace a komparace odhadnutých modelů na kontrolním vzorku 

Po sestrojení jednotlivých modelů je nutné určit jejich predikční schopnost, a to na 

datech, která nebyla do původního vzorku zahrnuta. Modely tedy budou aplikovány na 

kontrolní vzorek 100 bank, které nebyly zahrnuty do modelu, a v nichž jsou defaultní i 

nedefaultní banky zastoupeny stejným dílem. Nejprve tedy budou uvedeny základní 

charakteristiky pravděpodobností úpadku pro banky z kontrolního vzorku a následně bude 

vyhodnocena predikční síla jednotlivých modelů pomocí klasifikačních tabulek a analýzy 

ROC křivky. 

Výsledky jsou prezentovány na odhadnutých charakteristikách PD, viz Tab. 5.12, a 

v grafickém vyjádření konkrétních PD pro každou banku z kontrolního vzorku, viz Obr. 5.8, 

kde na ose x je pořadové číslo jednotlivých bank (1-50 pro zdravé banky a 51-100 pro 

defaultní banky) a na ose y je PD. 
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Tab. 5.12 Základní charakteristiky PD pro banky z kontrolního vzorku 
 E(PD) smodch (PD) max (PD) min (PD) 

 nedef. def. nedef. def. nedef. def. nedef. def. 

logit model 7,06% 91,47% 0,1798 0,1409 85,00% 100,00% 0,00% 32,40% 

probit model 7,34% 91,26% 0,1838 0,1451 88,00% 100,00% 0,00% 30,80% 

LDA 12,28% 81,19% 0,1858 0,2424 0,00% 58,52% 0,23% 6,52% 

 

Obr. 5.8 Odhadnuté PD jednotlivých bank pro kontrolní vzorek 

 

Podobně jako u aplikace modelu na původní vzorek, naznačují výsledky kontrolního vzorku 

podobnost mezi logit a probit modelem a jejich lepší výsledky ve srovnání s lineární 

diskriminační analýzou. Nicméně oproti původnímu vzorku se výsledky mírně zhoršily. 

Přesto logit i probit model vykazují velmi dobrou predikční schopnost i v rámci kontrolního 

vzorku.  

Dále vyhodnotíme predikční sílu jednotlivých modelů pomocí klasifikačních tabulek, 

Tab. 5.13 až 5.15, přičemž budeme postupovat následujícím způsobem. Nejprve stanovíme 

hranici mezi defaultními a nedefaultními bankami na 50 % a určíme míru úspěšnosti jak pro 

nedefaultní, tak pro defaultní banky, a následně budeme tuto hranici posouvat směrem oběma 

směry ke krajním bodům (0 % a 100 %) a stanovíme míru úspěšnosti pro tyto jednotlivé 

zpřísněné podmínky. Celkovou míru úspěšnosti modelu stanovíme jako průměr všech těchto 

situací. 
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Tab. 5.13 Klasifikační tabulka pro logit model 

hranice 
nedefaultní banky defaultní banky 

celková úspěšnost 
skutečnost predikce úspěšnost skutečnost predikce úspěšnost 

50% 50 48 96,0% 50 48 96,0% 96,0% 

30% (70%) 50 46 92,0% 50 46 92,0% 92,0% 

10% (90%) 50 44 88,0% 50 41 82,0% 85,0% 

5% (95%) 50 37 74,0% 50 33 66,0% 70,0% 

1% (99%) 50 28 56,0% 50 16 32,0% 44,0% 

stř. hodnota   81,2%   72,4% 77,4% 

 

Tab. 5.14 Klasifikační tabulka pro probit model 

hranice 
nedefaultní banky defaultní banky 

celková úspěšnost 
skutečnost predikce úspěšnost skutečnost predikce úspěšnost 

50% 50 48 96,0% 50 48 96,0% 96,0% 

30% (70%) 50 46 92,0% 50 46 92,0% 92,0% 

10% (90%) 50 44 88,0% 50 41 78,0% 83,0% 

5% (95%) 50 36 72,0% 50 30 60,0% 66,0% 

1% (99%) 50 28 56,0% 50 15 30,0% 43,0% 

stř. hodnota   80,8%   71,2% 76,0% 

 

Tab. 5.15 Klasifikační tabulka pro LDA 

hranice 
nedefaultní banky defaultní banky 

celková úspěšnost 
skutečnost predikce úspěšnost skutečnost predikce úspěšnost 

50% 50 45 90,0% 50 46 92,0% 91,0% 

30% (70%) 50 43 86,0% 50 39 78,0% 82,0% 

10% (90%) 50 40 80,0% 50 30 60,0% 70,0% 

5% (95%) 50 28 56,0% 50 26 52,0% 54,0% 

1% (99%) 50 5 10,0% 50 8 16,0% 13,0% 

stř. hodnota   64,4%   59,6% 62,0% 

 

Z uvedených tabulek je opět zřejmá podobná klasifikační schopnost pro logit a probit 

model a jejich celková vyšší úspěšnost než u LDA. Obecně všechny modely dle této metody 

klasifikují lépe banky nedefaultní, nicméně rozdíly nejsou tak značné. 

Vhodnějším nástrojem pro kvantifikaci predikční schopnosti modelů je ROC křivka. 

Zatímco v klasifikační tabulce závisí úspěšnost modelu na zvolené hranici řezu, v případě 

ROC křivky je zkoumána úspěšnost pro všechna dělící kritéria. Na Obr. 5.9 jsou zobrazeny 

ROC křivky pro jednotlivé modely, na kterých můžeme vizuálně porovnat predikční sílu 
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všech modelů. V Tab. 5.16 jsou kvantifikovány hodnoty jednotlivých AUC a statistické 

významnosti modelů. 

Obr. 5.9 ROC křivky pro sestrojené modely 

 
 

Tab. 5.16 Statistické charakteristiky AUC pro sestrojené modely 
Testovaný model AUC smodch Asymptotic Sig. b [95% Conf. Interval] 

logit model 0,880 0,034 0,000 0,812 0,947 

probit model 0,856 0,037 0,000 0,783 0,929 

LDA 0,751 0,049 0,001 0,654 0,848 

 

Z grafického vyjádření můžeme opět pozorovat větší úspěšnost logit a probit modelu oproti 

lineární diskriminační analýze, nicméně všechny modely jsou statisticky lepší než prostý 

odhad, viz Tab. 5.16. Velikost plochy pod AUC je pro logit a probit model 0,880 respektive 

0,856, což dle Tab. 3.2 značí velmi dobrou kvalitu modelu. Plocha AUC u lineární 

diskriminační analýzy je 0,751, tedy kvalitu modelu můžeme označit jako dobrou. 

5.4 Shrnutí a závěry tvorby predikčního modelu 

V páté kapitole této práce byly sestrojeny a porovnány predikční scoringové modely pro 

stanovení pravděpodobnosti úpadku komerčních bank. Nejprve byl představen empirický 

vzorek komerčních bank rozdělený na defaultní a nedefaultní subjekty, byly popsány úpravy 

tohoto vzorku a uvedeny základní charakteristiky subjektů pro konečný vzorek pro odhad 

koeficientů a komparaci jednotlivých modelů. Tento vzorek byl následně rozdělen na část 

subjektů pro tvorbu modelů a na část subjektů, která následně sloužily ohodnocení predikční 
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síly těchto modelů. Byly sestrojeny celkem tři modely a to modely regresní, konkrétně logit a 

probit model, a model založený na metodice lineární diskriminační analýzy. Po eliminaci 

nevýznamných proměnných zůstaly v jednotlivých modelech jako ukazatele s největší 

predikční silou tyto: GDP, ROAA, PLGL a EQ TA, v rámci lineární diskriminační analýzy 

pak byl do modelu rovněž zahrnut ukazatel IE II. Po zpětné aplikaci těchto modelů na 

původní vzorek se jevily regresní modely jako úspěšnější při predikci defaultu než model 

lineární diskriminační analýzy. To bylo následně ověřeno na kontrolním vzorku, tedy na těch 

subjektech, které nebylo použity při tvorbě modelů. K tomuto bylo využito jak klasifikačních 

tabulek, tak také analýzy ROC křivky. Z celkových výsledků je zřejmé, že regresní modely 

vykazují podobnou úspěšnost při predikci defaultu a dle klasifikace, viz  

Tab. 3.2, byly na základě velikosti plochy pod ROC křivkou hodnoceny jako velmi dobré, 

model lineární diskriminační analýzy vykazoval o něco slabší výsledky a dle Tab. 3.2 byl 

hodnocen jako dobrý. Nicméně všechny sestrojené modely byly při predikci defaultu 

statisticky vyhodnoceny jako lepší, než pouhý odhad. 

Pro výběr nejvhodnější modelu pro stanovení pravděpodobnosti defaultu komerčních 

bank v období hospodářské recese využijeme jako rozhodovací kritérium velikost plochy pod 

ROC křivkou pro jednotlivé modely. Dle výsledků v Tab. 5.16 je 880,0logit AUC , 

856,0probit AUC  a 751,0LDA AUC , tedy 

LDAprobitlogit AUCAUCAUC  . 

Závěrem první dílčí části této disertační práce tedy můžeme konstatovat, že na základě 

provedené analýzy byl logit model vyhodnocen jako nejvhodnější model při predikci defaultu 

komerčních bank na základě uvedených předpokladů. Dle (3.8) má tento model tuto konkrétní 

podobu, 

  EQTAPLGLROAAGDPi
e

PD
7,2373,1118,823994,181

1


 .  (5.1) 

Tento výsledný model bude dále využíván v následující části práce pro aplikaci na 

vybrané americké a české komerční banky s cílem modelovat jejich budoucí rozdělení 

pravděpodobnosti PD. 
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6 Aplikace scoringového modelu na vybrané komerční banky 

Následující kapitola bude zaměřena na aplikaci logit modelu odvozeného 

v předcházející části na vybrané skupiny amerických a českých komerčních bank s cílem 

modelovat budoucí pravděpodobnostní rozdělení jejich PD a určit a porovnat hodnoty 

pravděpodobností v extrémních kvantilech těchto rozdělení modelovaných dle VG procesu, 

NIG procesu a GBM procesu. 

Postup bude následující. Nejprve budou představeny subjekty této analýzy, kterými 

budou tři americké banky (první skupina), u nichž nedošlo k defaultní události, dále tři 

americké banky, které v průběhu krize zdefaultovaly (druhá skupina), a tři vybrané české 

banky (třetí skupina). Celkem tedy budou postupně analyzovány tři skupiny bank. Následně 

budou popsána empirická data potřebná k modelování pravděpodobnostních rozdělení, 

konkrétně tedy časová řada relevantních finančních ukazatelů (GDP, ROAA, PL GL a EQ 

TA), jejichž vliv na pravděpodobnost defaultu byl kvantifikován v předcházející části práce. 

Tyto časové řady budou rovněž využity ke zjištění historického vývoje pravděpodobnosti 

defaultu u všech uvažovaných bank. Dále bude určen výchozí okamžik pro modelování 

jednotlivých rozdělení PD, konkrétně tedy okamžik 2t , kde t  je datum rozhodné události, 

tedy default u defaultních bank a poslední známé hodnoty ukazatelů u bank nedefaultních. 

Poté budou modelována marginální rozdělení jednotlivých ukazatelů dle zmíněných 

stochastických procesů a po zachycení vzájemných závislostí pomocí Gaussovy kopula 

funkce budou určeny budoucí rozdělení PD jednotlivých bank, postup pak bude aplikován 

postupně pro všechny tři skupiny bank. Tímto bude určeno očekávané rozdělení 

pravděpodobnosti defaultu v čase 1t , na kterém bude možno analyzovat jak očekávanou 

střední hodnotu PD, tak extrémní hodnoty PD na různých hladinách významnosti pro každou 

banku ve vybrané skupině. 

6.1 Empirické charakteristiky vstupních dat a určení historického vývoje 

PD dle logit modelu 

Výchozí empirická data budou popsána postupně pro všechny tři uvažovaná skupiny 

bank a budou obsahovat vývoj relevantních ukazatelů jednotlivých bank. Připomeňme, že 

relevantní finanční ukazatele významné pro predikci defaultu pro logit model byly 

identifikovány v podkapitole 5.2.2 a jsou to roční míra růstu HDP (GDP), rentabilita 
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celkových aktiv (ROAA), poměr problémových půjček na celkových půjčkách (PL GL) a 

poměr vlastního kapitálu na celkových aktivech (EQ TA). 

První skupina bank se skládá ze tří amerických nedefaultních bank, konkrétně byly pro 

analýzu v této práci vybrány banky Peoples Bank, A Codorus Valley Company (dále v analýze 

jen A1), s celkovou velikostí aktiv 1 009 073 tis. USD, banka Charter Bank Eau Claire (dále 

jen A2) s celkovou velikostí aktiv 535 532 tis. USD a banka Latimer State Bank (dále jen A3) 

s celkovou velikostí aktiv 78 767 tis. USD. Banky byly vybírány tak, aby u nich bylo možné 

zjistit časovou řadu dat potřebnou pro následné modelování, a dále tak, aby měly rozdílnou 

velikost, jelikož dle předpokladu, viz výsledný logit model (5.1), by neměla velikost kapitálu 

při predikci pravděpodobnosti defaultu hrát významnou roli. Historický časový vývoj 

relevantních ukazatelů je patrný z Obr. 6.1. 

Obr. 6.1 Vývoj relevantních finančních ukazatelů pro americké nedefaultní banky 

 

Zdroj: FFIEC (2011), OECD Key Economic Indicators (KEI) Database (2011) 

 

Z Obr. 6.1 je patrný relativně pozitivní vývoj ukazatelů u všech bank, pouze u banky A3 je od 

roku 2007 patrný pokles ROAA a nárůst problémových půjček, což představuje dle modelu 

(5.1) zvýšené riziko defaultu, nicméně toto riziko zřejmě banka kompenzuje vyšším podílem 

vlastního kapitálu na celkových aktivech, jelikož dle (5.1) má ukazatel EQ TA větší predikční 

sílu, což by se následně mohlo projevit i v historické výši PD. Vývoj GDP vykazuje 

všeobecně známý propad v období kolem roku 2009.  

Kombinace uvedených faktorů pak měla vliv rovněž na vývoj historické PD, jejíž 

průběh je znázorněn na Obr. 6.2. 
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Obr. 6.2 Vývoj PD pro americké nedefaultní banky 

 

 

Z Obr. 6.2 je zřejmé, že dle modelu vychází minimální PD po většinu sledovaného období, 

nárůst je zaznamenán pouze v mezi roky 2008 a 2009, kdy nejhorších výsledků dosáhla banka 

A1, což bylo způsobeno ve srovnání s ostatníma dvěma nižší rentabilitou a nižším podílem 

vlastního kapitálu na celkových aktivech. Od roku 2009 můžeme opět pozorovat prakticky 

nulovou PD. 

Druhá skupina bank se skládá ze tří amerických defaultních bank, jejichž výběr probíhal 

analogicky s výběrem bank v první skupině. Konkrétně jsou uvažovány banky Tennessee 

Commerce Bank (dále v analýze jen B1), s celkovou velikostí aktiv 1 009 154 tis. USD a 

dnem defaultu 27. 01. 2012, banka Waccamaw Bank (dále jen B2) s celkovou velikostí aktiv 

533 114 tis. USD a dnem defaultu 08. 06. 2012 a banka The Royal Palm Bank of Florida (dále 

jen B3) s celkovou velikostí aktiv 78 771 tis. USD a dnem defaultu 20. 07. 2012. Historický 

časový vývoj relevantních ukazatelů je patrný z Obr. 6.3. 

Obr. 6.3 Vývoj relevantních finančních ukazatelů pro americké defaultní banky 

 
Zdroj: FFIEC (2011) 
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U analyzovaných defaultních bank jsou z Obr. 6.3 patrné jasné trendy ve vývoji ukazatelů, a 

to zejména postupný nárůst problémových půjček, pokles kapitálové přiměřenosti a variabilita 

ve vývoji rentability s nízkými až zápornými hodnotami. Společně s vývojem GDP popsaným 

v Obr. 6.1 toto vede k nárůstu PD až k horní hranici od roku 2008 a následnému defaultu 

v datech uvedených výše. 

Obr. 6.4 Vývoj PD pro americké defaultní banky 

 

Třetí skupina bank se skládá ze tří českých bank. Přestože byl model odvozován 

primárně na datech z amerického trhu, budeme jej následně aplikovat i na vybrané české 

banky, u kterých default nenastal, a které se dle zpráv ČNB jeví jako finančně stabilní.
32

 

Konkrétně byly pro analýzu v této studii vybrány Československá obchodní banka (dále jen 

ČSOB), Komerční banka (dále jen KB) a GE Money Bank (dále jen GE). Vývoj relevantních 

ukazatelů je možné sledovat na Obr. 6.5. 

Obr. 6.5 Vývoj relevantních finančních ukazatelů pro české banky 

 

Zdroj: OECD Key Economic Indicators (KEI) Database (2011), finanční výkazy bank, vlastní 

kalkulace 

                                                 
32

 http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/ 
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Z Obr. 6.5 je vidět, že většina indikátorů byla v čase nestabilní. To je možno pozorovat 

speciálně v případě KB a GE banky, zatímco ukazatele ČSOB se jeví relativně stabilní. Na 

vývoji HDP je patrný pokles tempa růstu v recesní fázi vývoje ekonomiky kolem roku 1998 a 

2009. Tyto poklesy následně vysvětlují variabilitu PD v čase, viz Obr. 6.6, kde dle modelu 

došlo k nárůstu PD v období prvně zmíněné recese na 40 - 50 % (kromě ČSOB, kde byl nárůst 

nejnižší). K dalšímu zvýšení PD pro všechny banky došlo v roce 2009 při druhé recesi. Pokud 

budeme uvažovat pouze poslední hodnotu, tak bude PD všech bank dle modelu přibližně  

0,3 %. 

Obr. 6.5 Vývoj PD pro české banky 

 

Kromě výše popsaného vývoje jednotlivých ukazatelů je rovněž pro následné 

modelování důležité znát závislostní strukturu mezi těmito ukazateli, respektive jejich výnosy, 

přičemž budeme jednotlivé závislosti uvažovat následovně. V rámci amerických bank 

předpokládáme vysoké konkurenční prostředí a značnou regionální různorodost, a z tohoto 

důvodu budou uvažovány závislosti pouze mezi výnosy ukazatelů v rámci jedné banky 

(včetně GDP), a to jak pro banky nedefaultní, tak pro banky defaultní. Tedy například nebude 

brána v úvahu závislost mezi rentabilitami napříč bankami. Naopak v rámci českých bank 

budeme z důvodu malého regionu a nižšího konkurenčního prostředí uvažovat závislosti jak 

mezi výnosy jednotlivých ukazatelů v rámci jedné banky, tak mezi bankami navzájem. Tyto 

matice lineárních korelačních koeficientů jsou znázorněny v Tab. 6.1, Tab. 6.2 a Tab. 6.3. 

Tab. 6.1 Korelační koeficienty empirických výnosů pro americké nedefaultní banky 

 A1 A2 A3 

  GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA 

GDP 1,000 

   

1,000 

   

1,000 

   
ROAA -0,744 1,000 

  

-0,200 1,000 

  

0,030 1,000 

  
PL_GL 0,143 -0,087 1,000 

 

0,328 -0,095 1,000 

 

-0,457 0,073 1,000 

 
EQ_TA -0,425 0,334 -0,077 1,000 -0,368 0,100 0,040 1,000 -0,141 -0,126 0,028 1,000 
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Tab. 6.2 Korelační koeficienty empirických výnosů pro americké defaultní banky 

 B1 B2 B3 

  GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA 

GDP 1,000 

   

1,000 

   

1,000 

   
ROAA -0,257 1,000 

  

0,365 1,000 

  

0,129 1,000 

  
PL_GL -0,021 -0,256 1,000 

 

-0,065 0,087 1,000 

 

-0,146 -0,310 1,000 

 
EQ_TA -0,189 0,368 -0,134 1,000 -0,042 0,078 0,015 1,000 0,111 0,235 -0,225 1,000 

 

Tab. 6.3 Korelační koeficienty empirických výnosů pro české banky 

 
ROAA PL GL EQ TA ROAA PL GL EQ TA ROAA PL GL EQ TA GDP 

ROAA 1,000 
         

PL GL 0,310 1,000 
        

EQ TA -0,043 0,197 1,000 
       

ROAA 0,029 0,095 0,052 1,000 
      

PL GL -0,130 -0,057 0,073 0,037 1,000 
     

EQ TA -0,006 0,236 0,552 0,083 -0,041 1,000 
    

ROAA -0,115 -0,100 0,019 0,050 -0,020 0,211 1,000 
   

PL GL -0,280 -0,033 -0,207 0,124 -0,063 -0,256 -0,087 1,000 
  

EQ TA -0,063 0,133 0,196 0,232 -0,265 0,257 0,018 0,089 1,000 
 

GDP 0,037 0,121 0,004 0,104 0,029 0,081 -0,036 0,069 -0,235 1,000 

 

Lineární korelační koeficienty uvedené výše budou následně sloužit jako vstupní parametry 

modelování závislostních struktur pomocí Gaussovy kopula funkce. 

6.2 Marginální pravděpodobnostní rozdělení. 

Jak bylo uvedeno v metodické části této práce, bude pro modelování vícerozměrných 

stochastických procesů využita metoda IFM (inference for margins), kdy budou nejprve 

samostatně odhadnuty parametry marginálních rozdělení, a následně budou tyto nezávislé 

marginální rozdělení spojeny dohromady výslednou kopula funkcí pro dosažení požadované 

závislostní struktury. 

Aby bylo možné získat budoucí rozdělení jednotlivých relevantních finančních 

ukazatelů, budeme předpokládat 10000n  nezávislých scénářů pro (i) Geometrický 

Brownův proces,  2,Nxi  , (ii) Variance Gamma proces,   ,,VGxi   a (iii) Normal 

Inverse Gaussian proces,   ,,NIGxi  . Obecně se doporučuje využít pro odhad 

parametrů jednotlivých rozdělení metodu maximální věrohodnosti, nicméně protože řady 

empirických výnosů ukazatelů pro jednotlivé banky obsahují relativně málo údajů, bude 
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k určení parametrů použita obecná metoda momentů, přičemž pro vyjádření momentů 

jednotlivých procesů viz Tab. 4.1. V této práci se zaměřujeme čistě na rozložení PD v příštím 

časovém okamžiku, budeme proto při simulaci uvažovat pouze s jedním krokem o 10000n  

scénářích. Odhadnuté parametry jsou uvedeny v Příloze 3. Následujícím krokem je 

modelování jednotlivý procesů, přičemž pro VG proces je využito vztahu (4.16) a pro NIG 

proces vztahu (4.23). 

V následujících tabulkách, Tab. 6.4, Tab. 6.5 a Tab. 6.6 jsou shrnuty deskriptivní 

statistiky výnosů modelovaných rozdělení (i), (ii) a (iii) pro každý jednotlivý finanční 

ukazatel a pro každou uvažovanou skupinu bank, přičemž pro ověření schopnosti věrohodně 

modelovat požadované rozdělení je nezbytná jejich komparace s empirickým rozdělením. 

Tab. 6.4 Srovnání statistických momentů empirického a modelovaných rozdělení pro 

americké nedefaultní banky (včetně ukazatele GDP) 
 

  ROAA PL GL EQ TA 

 
 

emp. VG NIG GBM emp. VG NIG GBM emp. VG NIG GBM 

A
1
 

stř. hod. 0,0188 0,0186 0,0184 0,0187 0,1555 0,0325 0,0327 0,0325 0,0075 0,0078 0,0076 0,0074 

var 0,0448 0,0444 0,0439 0,0445 0,4380 0,4380 0,4380 0,4380 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 

smodch 0,2100 0,2106 0,2095 0,2110 0,6709 0,6618 0,6618 0,6618 0,0602 0,0594 0,0594 0,0594 

skew 2,7550 2,7421 2,5517 -0,0016 1,6150 1,6642 1,6765 0,0105 -0,2140 -0,2243 -0,2100 0,0026 

kurt 16,4140 15,8192 16,9249 3,0870 9,0868 8,9925 9,0361 3,0097 7,7902 7,7082 6,9776 2,9890 

A
2
 

stř. hod. 0,0327 0,0329 0,0329 0,0331 0,0597 0,0586 0,0591 0,0566 0,0114 0,0103 0,0125 0,0099 

var 0,0596 0,0577 0,0589 0,0591 0,0869 0,0862 0,0875 0,0878 0,0042 0,0071 0,0032 0,0050 

smodch 0,2469 0,2401 0,2427 0,2431 0,2980 0,2936 0,2958 0,2963 0,0660 0,0845 0,0568 0,0708 

skew 1,5039 1,4582 1,4775 0,0096 0,9739 0,9483 0,9299 -0,0055 -0,6814 -0,6194 -0,6409 0,0065 

kurt 10,4362 11,5582 11,1114 3,0048 3,9533 4,0755 3,9285 2,9984 4,1410 4,2643 4,9909 3,0006 

A
3
 

stř. hod. -0,0246 -0,0251 -0,0249 -0,0243 0,0460 0,0460 0,0461 0,0458 0,0015 0,0011 0,0019 0,0013 

var 0,0081 0,0084 0,0079 0,0088 0,0581 0,0565 0,0574 0,0586 0,0026 0,0021 0,0022 0,0029 

smodch 0,0905 0,0917 0,0889 0,0938 0,2423 0,2377 0,2396 0,2421 0,0504 0,0458 0,0466 0,0539 

skew -1,6384 -1,6405 -1,0413 0,0094 1,1130 1,1989 1,2169 0,0053 -1,0927 -1,1510 -1,1695 -0,0068 

kurt 11,4935 11,0096 10,9971 3,0124 5,3375 5,4041 5,8692 3,0204 5,2668 5,2082 5,2338 2,9886 

GDP  

 
emp. VG NIG GBM 

stř. hod. -0,0555 -0,0545 -0,0539 -0,0559 

var 0,8513 0,8498 0,8519 0,8515 

smodch 0,9226 0,9218 0,9230 0,9228 

skew -2,1191 -2,1555 -2,1733 0,0013 

kurt 18,3939 18,1672 17,8147 3,0097 
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Tab. 6.5 Srovnání statistických momentů empirického a modelovaných rozdělení pro 

americké defaultní banky 
 

  ROAA PL GL EQ TA 

 
 

emp. VG NIG GBM emp. VG NIG GBM emp. VG NIG GBM 

B
1
 

stř. hod. -0,2208 -0,2217 -0,2206 -0,2207 0,1393 0,1391 0,1390 0,1395 -0,0470 -0,0471 -0,0475 -0,0473 

var 0,3442 0,3429 0,3510 0,3486 0,2304 0,2318 0,2359 0,2309 0,0230 0,0229 0,0239 0,0236 

smodch 0,5867 0,5856 0,5925 0,5904 0,4800 0,4815 0,4857 0,4805 0,1516 0,1513 0,1546 0,1536 

skew -1,2358 -0,9552 -1,0568 0,000543 1,5625 1,5416 1,5181 -0,0047 -2,0573 -2,0563 -2,0198 -0,0046 

kurt 5,9278 5,9148 5,9289 3,0052 7,4364 7,0401 7,3961 3,0306 11,5860 11,2365 11,1804 3,0096 

B
2
 

stř. hod. -0,2153 -0,2158 -0,2150 -0,2152 0,1610 0,1610 0,1611 0,1613 -0,0536 -0,0539 -0,0545 -0,0533 

var 0,7171 0,7177 0,7213 0,7176 0,3202 0,3204 0,3311 0,3301 0,0241 0,0246 0,0259 0,0242 

smodch 0,8542 0,8472 0,8493 0,8471 0,5731 0,5660 0,5754 0,5745 0,1382 0,1568 0,1609 0,1556 

skew -0,5480 -0,4293 -0,5278 0,01034 1,5855 1,4795 1,4471 0,0069 -1,6145 -0,3315 -0,3312 -0,0005 

kurt 6,0735 5,9918 5,9970 3,0645 7,3062 7,0739 7,0882 3,0006 7,8713 7,7930 7,8658 2,9987 

B
3
 

stř. hod. 0,0994 0,0990 0,0987 0,0989 0,1422 0,1429 0,1427 0,1398 -0,0284 -0,0287 -0,0299 -0,0289 

var 0,8478 0,8579 0,8499 0,8501 0,1650 0,1689 0,1654 0,1676 0,0980 0,0989 0,0960 0,0980 

smodch 0,9271 0,9262 0,9219 0,9220 0,4114 0,4110 0,4067 0,4094 0,3108 0,3145 0,3098 0,3130 

skew -0,4593 -0,6704 -0,4390 -0,0057 1,2148 1,2026 1,1684 0,0001 1,7379 1,73400 1,73684 0,0258 

kurt 7,5005 7,1915 6,8654 3,0046 6,4333 6,4733 6,6216 3,0216 10,7368 10,6478 10,6216 2,9458 

 

Tab. 6.6 Srovnání statistických momentů empirického a modelovaných rozdělení pro české 

banky (včetně ukazatele GDP) 
 

  ROAA PL GL EQ TA 

 
 

emp. VG NIG GBM emp. VG NIG GBM emp. VG NIG GBM 

Č
S

O
B

 

stř. hod. 0,0049 0,0040 0,0042 0,0049 -0,0265 -0,0280 -0,0263 -0,0244 -0,0064 -0,0061 -0,0066 -0,0060 

var 0,2562 0,2586 0,2597 0,2552 0,2542 0,2506 0,2534 0,2567 0,0118 0,0114 0,0116 0,0119 

smodch 0,5061 0,5085 0,5096 0,5052 0,5042 0,5006 0,5034 0,5066 0,1085 0,1070 0,1078 0,1090 

skew -0,2810 -0,2617 -0,3572 -0,0021 -0,0574 -0,0978 -0,0341 -0,0067 -3,7901 -3,7335 -3,7135 -0,0067 

kurt 4,5224 4,5536 4,5475 3,0283 2,7235 3,0893 2,9491 2,9811 32,8456 31,6038 31,3044 2,9611 

K
B

 
stř. hod. -0,0167 -0,0104 -0,0166 -0,0199 0,0049 0,0031 0,0048 0,0046 0,0045 0,0049 0,0038 0,0035 

var 0,3996 0,4050 0,4057 0,4013 0,3906 0,3852 0,3950 0,3953 0,0059 0,0059 0,0062 0,0061 

smodch 0,6322 0,6364 0,6370 0,6335 0,6250 0,6206 0,6285 0,6287 0,0767 0,0771 0,0789 0,0778 

skew -0,3192 -0,3349 -0,2822 0,0057 -0,5024 -0,4386 -0,4842 0,0011 -2,2180 -2,1100 -2,1065 -0,0144 

kurt 4,4106 4,7158 4,6250 2,9911 4,3197 4,1315 4,7742 2,9194 13,4215 13,8136 12,9136 3,0086 

G
E

 

stř. hod. -0,0016 -0,0021 -0,0025 -0,0062 0,0046 0,0041 0,0042 0,0034 0,0045 0,0045 0,0044 0,0043 

var 0,3686 0,3682 0,3667 0,3762 0,1190 0,1206 0,1169 0,1183 0,0066 0,0070 0,0066 0,0066 

smodch 0,6071 0,6068 0,6056 0,6133 0,3449 0,3472 0,3419 0,3439 0,0813 0,0834 0,0810 0,0815 

skew -0,3564 -0,3477 -0,3615 0,0498 0,7187 0,7447 0,6073 0,0015 0,9433 1,0049 0,8707 0,0015 

kurt 3,3182 3,2605 3,2869 2,9760 4,2595 5,0449 4,2559 2,9810 10,7351 11,1827 10,8115 2,9510 

GDP   

 
emp. VG NIG GBM 

stř. hod. 0,0203 0,0209 0,0215 0,0208 

var 0,6971 0,7067 0,6860 0,7108 

smodch 0,8349 0,8366 0,8282 0,8431 

skew -0,2826 -0,2717 -0,2823 -0,0031 

kurt 3,2609 3,3518 3,2987 2,9891 
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V uvedených tabulkách si je možné povšimnout nevyhovující šikmosti a špičatosti 

modelovaných rozdělení dle Geometrického Brownova procesu ve srovnání s empirickými 

charakteristikami, jelikož tento proces není schopen tyto vyšší momenty pravděpodobnostních 

rozdělení vzhledem ke svým vlastnostem zachytit. A jelikož je zřejmé, že empirické 

charakteristiky vykazují nenulovou šikmost a špičatost mnohdy několikanásobně přesahující 

hodnotu špičatosti normálního rozdělení, můžeme považovat Geometrický Brownův proces 

za proces nevyhovující pro modelování marginálních rozdělení výnosů většiny uvažovaných 

ukazatelů.
33

 Tyto zjednodušené předpoklady normálního rozdělení lze odstranit pomocí 

Lévyho procesů, zastoupených v tomto případě Variance Gamma procesem a Normal Inverse 

Gaussian procesem, což dokazují i charakteristiky modelovaných výnosů dle těchto procesů 

ve srovnání s empirickými charakteristikami. Drobné rozdíly mohou být způsobeny metodou 

odhadu parametrů a nižším počtem scénářů.
34

 

Komparací charakteristik modelovaných rozdělení s empirickými tedy bylo ověřeno, že 

Lévyho procesy modelují empirické rozdělení věrohodněji a přesněji než tradiční 

Geometrický Brownův proces. 

6.3 Simulace budoucích pravděpodobnostních rozdělení PD pro vybrané 

skupiny bank 

V této podkapitole bude určeno očekávané rozdělení pravděpodobnosti defaultu 

jednotlivých bank v čase 1t . Nejdříve je tedy nutné dle (4.28) spojit nezávislé marginální 

rozdělení z předchozí kapitoly do požadované závislostní struktury pomocí Gaussovy kopula 

funkce, přičemž vstupy jsou jednotlivá marginální rozdělení a empirické korelační matice. 

Aplikováním této kopule na jednotlivá marginální rozdělení dostaneme vektory výnosů 

ukazatelů s požadovanou závislostí. Výsledné matice korelačních koeficientů pro všechna 

uvažovaná rozdělení a pro jednotlivé skupiny jsou uvedeny v Příloze 4, pro porovnání včetně 

matic empirických korelačních koeficientů. Dále je tedy nutné z těchto závislých vektorů 

výnosů modelovat hodnoty jednotlivých ukazatelů pro všechny tři skupiny, což je provedeno 

pro VG proces dle (4.20), pro Normal Inverse Gaussian proces dle (4.25) a pro GBM dle 

(4.10). Hodnota 0S  je pak brána v závislosti na tom, zda se jedná o defaultní nebo nedefaultní 

                                                 
33

 Porušování normality u většiny rozdělení jednotlivých aktiv jsou pak pomocí Kolmogorov-Smirnov 

statistiky a Shapiro-Wilk statistiky zachyceny v Příloze 5 a pomocí Q-Q grafu v Příloze 6. 
34

 Pro zefektivnění simulovaných výsledků (snížení rozptylu) při nižším počtu scénářů existuje řada 

metod, např. metoda protikladných proměnných nebo metoda stratifikovaného výběru, podrobněji viz Tichý 

2010. 
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banku. Jak již bylo uvedeno, v případě defaultních bank je 0S  bráno v čase 2t , kde t  je 

datum rozhodné události, tedy výsledné modelované pravděpodobnostní rozdělení PD bude 

platné pro období předcházející defaultu banky, tedy období 1t . Konkrétně pro B1 je 

hodnota 0S  dána hodnotou příslušného ukazatele k 31. 12. 2009, pro B2 k 30. 6. 2010 a pro 

B3 k 30. 9. 2010. U bank nedefaultních, tedy první a třetí skupina, budou hodnoty 0S  

stanoveny jako hodnoty v čase 2t , kdy t  je okamžik pro poslední známé hodnoty 

ukazatelů. Aplikací těchto simulovaných ukazatelů do odhadnutého kreditního logit modelu 

dostaneme pravděpodobnostní rozdělení PD analyzovaných bank v čase 1t . 

Výsledná rozdělení pravděpodobností PD v čase 1t  pro americké nedefaultní banky a 

pro jednotlivé procesy a jejich základní charakteristiky jsou zobrazeny v Obr. 6.6 a Tab. 6.7. 

Obr. 6.6 Odhadnuté rozdělení PD amerických nedefaultních bank  

(zleva nahoře dle VG a NIG, dole dle GBM) 

 

Tab. 6.7 Odhadnuté střední hodnoty a smodch modelovaných PD  

      pro americké nedefaultní banky 

  E(PD) smodch(PD) 

 
VG NIG GBM VG NIG GBM 

A1 9,46% 9,79% 8,73% 0,2690 0,2726 0,1984 

A2 9,00% 8,83% 6,31% 0,2662 0,2630 0,1358 

A3 11,03% 11,04% 8,14% 0,2993 0,2996 0,1879 

 

Z celkových výsledků jsou patrné relativně nízké střední hodnoty PD (viz očekávané PD od 

6,31 % do 11,03 %) pro všechny tři banky pro všechny uvažované podkladové procesy. 

Nicméně i tyto hodnoty z pohledu risk managementu naznačují možné riziko selhání a určité 
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varovné signály. Jako řešení se jeví např. možnost navýšení základního kapitálu. Dále, pokud 

vezmeme v úvahu závěry z předešlé podkapitoly 6.2, můžeme říct, že využití GBM jako 

podkladového procesu pro modelování PD analyzovaných bank vede k mírnému 

podhodnocení rizika defaultu ve srovnání s využitím Lévyho procesů. Tato skutečnost bude 

dále komentována v následující podkapitole 6.4 při analýze extrémních kvantilů jednotlivých 

rozdělení. Využití VG procesu a NIG procesu vede k obdobným výsledkům. Ze všech tří 

bank v této skupině se jeví jako relativně nejméně stabilní banka A3 (pokud vezmeme v úvahu 

VG a NIG proces), což může být překvapivé ve srovnání s vývojem historické PD, viz 

výsledky v Obr. 6.2, nicméně tato skutečnost může být způsobena zejména trendem a 

variabilitou ve vývoji ukazatelů ROAA a PL GL (což se neprojevilo při využití GBM 

procesu, kde pro A1 a A3 dostáváme obdobné výsledky). 

Dále budeme analyzovat druhou skupinu bank, tedy tři americké defaultní banky. 

Výsledná rozdělení pravděpodobností PD v čase 1t  pro jednotlivé procesy a jejich základní 

charakteristiky jsou zobrazeny v Obr. 6.7 a Tab. 6.8. 

Obr. 6.7 Odhadnuté rozdělení PD amerických defaultních bank  

(zleva nahoře dle VG a NIG, dole dle GBM) 

 

Tab. 6.8 Odhadnuté střední hodnoty a smodch modelovaných PD  

              pro americké defaultní banky 
  E(PD) smodch(PD) 

 
VG NIG GBM VG NIG GBM 

B1 97,42% 96,98% 95,30% 0,1519 0,1649 0,1466 

B2 87,35% 86,82% 85,95% 0,3174 0,3233 0,3255 

B3 92,53% 93,41% 90,56% 0,2575 0,2420 0,2908 
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Z těchto výsledků je patrná extrémně vysoká hodnota očekávaných PD pro všechny tři banky, 

tedy dle sestrojeného logit modelu a následné simulaci relevantních ukazatelů bylo již dvě 

období před defaultem banky jasná vysoká pravděpodobnost defaultu těchto bank. Relativně 

nejhůře je na tom banka B1, což je způsobeno jak extrémními výkyvy v rentabilitě a 

kapitálové přiměřenosti, tak rovněž ve vysokém podílu problémových půjček ve srovnání 

s ostatními dvěma bankami. Opět je dále možno říci, že využití VG a NIG procesu 

k modelování relevantních ukazatelů vede k obdobným výsledkům a že GBM proces vede 

k mírnému podhodnocení rizika. Celkově však model predikuje default těchto bank velmi 

dobře, což je ovšem také způsobeno velmi nízkými hodnotami GDP v čase 2t  pro všechny 

tři banky. 

Sestrojený logit model (5.1) bude dále aplikován i na již uvedené tři české komerční 

banky. Přestože model nebyl primárně tvořen na vzorku českých bank (ze zřejmých důvodů 

nedostatku vstupních dat pro regresní analýzu), pokusíme se ověřit, zda je pomocí tohoto 

modelu možné stanovit podobné závěry ohledně finanční stability českých bank, jaké uvádí 

pro toto období ČNB.
35

 Výsledná rozdělení pravděpodobností PD pro české banky a pro 

jednotlivé procesy a jejich základní charakteristiky jsou zobrazeny v Obr. 6.8 a Tab. 6.9. 

Obr. 6.8 Odhadnuté rozdělení PD českých bank  

(zleva nahoře dle VG a NIG, dole dle GBM) 

 

 

 

                                                 
35

 ČNB: Zprávy o finanční stabilitě. [06. 11. 2012]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/. 
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Tab. 6.9 Odhadnuté budoucí střední hodnoty a smodch modelovaných PD  

   pro české banky 
  E(PD) smodch(PD) 

 
VG NIG GBM VG NIG GBM 

ČSOB 4,83% 4,70% 4,28% 0,1481 0,1467 0,1149 

KB 4,45% 4,51% 5,38% 0,1703 0,1815 0,2000 

GE 2,98% 2,80% 2,74% 0,1392 0,1331 0,1247 

 

Z výsledků je zřejmé, že riziko defaultu analyzovaných českých bank je na poměrně velmi 

nízké úrovni (i ve srovnání s americkými nedefaultními bankami) a všechny tři banky 

vykazují finanční stabilitu pro všechny uvažované podkladové procesy (viz očekávané PD od 

2,74 % do 5,38 %). Obdobnost výsledků získaných pomocí VG a NIG procesu zůstala i 

v případě této třetí skupiny bank. Pouze překvapivě v rámci KB banky dochází k vyšší 

očekávané hodnotě PD u GBM procesu, rozdíly jsou ovšem minimální. GE banka se jeví 

relativně nejstabilnější, což může být způsobeno vyšším poměrem vlastního kapitálu 

k celkovým aktivům. Celkově můžeme říci, že dle modelu docházíme u těchto tří klíčových 

českých bank k podobným závěrům, jako jsou závěry ČNB pro bankovní sektor v ČR. 

6.4 Analýza extrémních kvantilů pravděpodobnostních rozdělení PD 

Tato podkapitola bude zaměřena na analýzu koncových hodnot pravděpodobnostních 

rozdělení PD modelovaných v předchozí podkapitole. Vzhledem k tomu, že dle závěrů 

z podkapitoly (6.2) se jeví využití GBM procesu při modelování relevantních finančních 

ukazatelů jako nevhodné, bude pozornost zaměřena především na rozdíly v hodnotách 

pravděpodobností mezi GBM procesem a uvažovanými Lévyho procesy. Vzhledem k tomu, 

že Lévyho procesy dokáží modelovat těžší konce výnosů jednotlivých ukazatelů, budeme se 

zajímat především o tom, kde dochází dle GBM k podcenění rizika defaultu a při jakých 

hladinách pravděpodobnosti se tato situace mění. Situace bude opět zkoumána na 

jednotlivých uvažovaných skupinách bank.  

Při analýze extrémních kvantilů je klíčovou otázkou, jaká je maximální ztráta (výše PD) 

na různých hladinách významnosti   pro každou z analyzovaných bank. K analýze tohoto 

problému bude využita kumulativní distribuční funkci (CDF) modelovaných PD. Jelikož se 

nyní zajímáme o hodnoty PD blízké 100 %, budeme pro lepší interpretaci pracovat s funkcí 

CDF1 .
36

 

                                                 
36

 Tzn., že na zvolené hladině pravděpodobnosti bude PD větší nebo rovno výsledné hodnotě. 
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Výsledky pro jednotlivé banky ve skupině amerických nedefaultních bank pro jednotlivé 

zvolené podkladové procesy jsou znázorněny na Obr. 6.9 a v Tab. 6.10. 

Obr. 6.9 Pravé konce 1-CDF pro americké nedefaultní banky  

(zleva nahoře dle VG a NIG, dole dle GBM) 

 

Tab. 6.10 Odhadnuté hodnoty PD na různých hladinách významnosti pro americké 

nedefaultní banky 

  0,001  0,01 0,05 0,1 0,2 

 
VG NIG GBM VG NIG GBM VG NIG GBM VG NIG GBM VG NIG GBM 

A1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,4% 98,2% 98,5% 57,2% 35,2% 39,2% 27,9% 0,2% 0,3% 9,4% 

A2 100,0% 100,0% 89,8% 100,0% 100,0% 96,0% 98,3% 98,0% 36,6% 26,7% 24,1% 20,7% 0,0% 0,0% 8,1% 

A3 100,0% 100,0% 98,4% 100,0% 100,0% 89,0% 100,0% 100,0% 55,8% 56,3% 55,9% 28,8% 0,0% 0,0% 8,2% 

 

Interpretace výsledků z Tab. 6.10 je následující. Např. můžeme s 10% pravděpodobností říci, 

že dle dosažených výsledků bude budoucí PD pro A1 větší než 35,2 % v rámci použitého VG 

procesu (39,2 % dle NIG procesu a 27,9 % dle GBM procesu), nebo alternativně, že s 90% 

pravděpodobností bude v rámci VG procesu PD pro A1 maximálně 35,2 % (Value at Risk 

interpretace). Z výsledků je zřejmé, že použití GBM jako podkladového procesu pro 

modelování ukazatelů v rámci sestrojeného logit modelu (5.1) podhodnocuje PD (vzhledem 

k závěrům z podkapitoly 6.2) zejména pro nízké kvantily (viz např. kvantil 0,05 pro A2, kde 

použití VG a NIG procesu dává PD ve výši 98,3 %, respektive 98%, a GBM 36,6 %), což je 

patrné i z grafického vyjádření, viz Obr. 6.9). Tento závěr může být z pohledu risk 

managementu kritický. Od kvantilu 0,1 se začínají hodnoty v dané skupině bank pro oba 

procesy vyrovnávat a u kvantilu 0,2 pak již spatřujeme vyšší hodnoty PD pro použitý GBM 

proces. Nicméně lze tvrdit, že z pohledu rizika je v rámci uvažované skupiny bank vhodnější 
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použít k modelování pravděpodobnostního rozdělení PD a analýzu extrémních kvantilů 

Lévyho procesy, minimálně v době poklesu hospodářské výkonnosti a tedy finanční krizi. 

Následně budeme podobně analyzovat také americké defaultní banky. Grafické 

vyjádření funkcí CDF1  pro tuto skupinu je patrné z Obr. 6.10. 

Obr. 6.10 Pravé konce 1-CDF pro americké defaultní banky  

(zleva nahoře dle VG a NIG, dole dle GBM) 

 

Z uvedených grafů je zřejmé, že v případě těchto defaultní bank nedává analýza extrémních 

kvantilů logické opodstatnění, neboť zhruba od hladiny významnosti 70% níže jsou zřejmě 

hodnoty PD blízké 100 %. Pro dokreslení této situace změníme hladiny významnosti pro 

kvantifikaci PD oproti nedefaultním bankám v prvním vzorku, viz Tab. 6.11. 

Tab. 6.11 Odhadnuté hodnoty PD na různých hladinách významnosti pro americké defaultní 

banky 

  0,05 0,4 0,7 0,75 

 
VG NIG GBM VG NIG GBM VG NIG GBM VG NIG GBM 

B1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 100,0% 100,0% 98,8% 

B2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 100,0% 99,6% 

B3 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretací těchto výsledků bychom např. dospěli k závěru, že u banky B1 bude se 75% 

pravděpodobností dle použitého GBM jako podkladového procesu budoucí PD větší než  

98,8 %, tedy prakticky jistý default. Nicméně i v tomto případě jsou patrné těžší konce 

použitých Lévyho procesů, zejména pak pro banku B1 a B2 na hladině významnosti 75 %. 

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

p

PD
B1 B2 B3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

p

PD
B1 B2 B3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

p

B1 B2 B3



84 

 

Dále bude provedena analýza extrémních kvantilů také pro skupinu českých bank a ze 

zřejmých důvodů bude provedena komparace s první skupinou, tedy se závěry dosaženými při 

analýze konců rozdělení u amerických nedefaultních bank. Z tohoto důvodu budeme uvažovat 

se stejnými hladinami významnosti jako v Tab. 6.10. Výsledky této analýzy pro české banky a 

zvolené podkladové procesy jsou znázorněny v Obr. 6.11 a Tab. 6.12. 

Obr. 6.11 Pravé konce 1-CDF pro české banky  

(zleva nahoře dle VG a NIG, dole dle GBM) 

 

Tab. 6.12 Odhadnuté hodnoty PD na různých hladinách významnosti pro české banky 
  0,001  0,01 0,05 0,1 0,2 

 
VG NIG GBM VG NIG GBM VG NIG GBM VG NIG GBM VG NIG GBM 

ČSOB 99,8% 99,7% 86,7% 86,97% 86,0% 59,4% 31,0% 30,1% 26,8% 11,8% 11,3% 13,2% 2,3% 2,2% 3,2% 

KB 100,0% 100,0% 100,0% 99,83% 99,9% 99,9% 21,4% 22,6% 25,3% 1,3% 1,7% 3,2% 0,1% 0,1% 1,3% 

GE 100,0% 100,0% 99,8% 96,10% 95,4% 84,4% 10,0% 9,2% 8,9% 1,6% 1,5% 1,9% 0,2% 0,2% 0,9% 

 

Z analýzy extrémních kvantilů u pravděpodobnostních rozdělení PD českých bank vyplývají 

obdobné závěry jako ze stejné analýzy amerických nedefaultních bank. Tedy využití GBM 

procesu při simulaci ukazatelů vykazuje na nízkých hladinách pravděpodobnosti 

podhodnocení rizika defaultu (s drobnou výjimkou u KB banky na 5% hladině významnosti), 

tedy se opět potvrzuje závěr o vhodnosti využití Lévyho procesů jako podkladových procesů 

pro modelování vývoje ukazatelů. Nicméně oproti analyzovaným americkým nedefaultním 

bankám již dochází ke sbližování Lévyho procesů a GBM procesu na hladině významnosti  

5 % a od 10% hladiny významnosti už pozorujeme mírně vyšší hodnoty PD pro využitý GBM 

proces. Nicméně i zde je potvrzeno relativně vysoké zdraví analyzovaných českých bank, kde 

např. s 90% pravděpodobností nepřekročí budoucí očekávaná PD dle modelu a použitého VG 
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procesu 11,8 %, 1,3 % a 1,6 % pro ČSOB, KB a GE v daném období, kdy na stejné hladině 

významnosti vykazovaly americké banky hodnoty 35,2 %, 26,7 % a 56,3%. 

6.5 Shrnutí závěrů z modelování pravděpodobnostních rozdělení PD a 

analýzy extrémních kvantilů  

V závěrečné kapitole této práce byl scoringový model sestrojený v předcházející 

kapitole, logit model (5.1), aplikován na tři skupiny vybraných amerických a tuzemských 

bank. První skupina bank obsahovala tři americké nedefaultní banky, druhá skupina tři 

americké defaultní banky. Banky v obou těchto skupinách byly vybírány tak, aby reflektovaly 

různou velikost těchto bank charakterizovanou absolutní velikostí jejich aktiv. Třetí skupina 

zahrnovala tří klíčové české banky. Nejprve byla představena empirická data, která jednotlivé 

banky popisují, konkrétně byly představeny historické časové řady relevantních ukazatelů, 

které byly v modelu (5.1) zjištěny jako významné prediktory pravděpodobnosti defaultu. Bylo 

pozorováno, že v případě amerických bank (prvních dvou skupin), charakterizuje defaultní 

banky zejména nižší hodnota podílu vlastního kapitálu na celkových aktivech, vyšší 

variabilita rentability aktiv s klesajícím trendem a zvyšující se podíl problémových půjček na 

půjčkách celkových. Dále byl vypočten historický vývoj pravděpodobností úpadku pro 

jednotlivé banky dle sestrojeného modelu, přičemž byla pozorována narůstající hodnota u 

nedefaultních amerických bank v období finanční krize kolem roku 2009 a to k hodnotě  

40 – 50 %, nicméně vývoj ostatních ukazatelů u těchto bank způsobil následný pokles 

pravděpodobnosti defaultu v následujícím období. U amerických defaultních bank došlo 

v tomto období k prudkému nárůstu pravděpodobností úpadku, který pokračoval až 

k následnému defaultu těchto bank. Při aplikaci modelu na historické hodnoty ukazatelů 

českých bank byl zjištěn nárůst pravděpodobnosti defaultu k 40 % v období hospodářské krize 

v letech 1998 a 2009. Dále byla zjištěna empirická závislost mezi jednotlivými ukazateli 

charakterizována korelačními koeficienty a to tak, že v rámci amerických bank byly z důvodu 

vysoké konkurence a odlišné regionální příslušnosti brány v úvahu závislosti pouze v rámci 

ukazatelů a vývoje GDP jednotlivých bank, jelikož byl dán předpoklad, že není odůvodnitelná 

vzájemná závislost mezi ukazateli jednotlivých bank. Z opačných důvodů pak byla 

prezentována závislost mezi ukazateli českých bank, kdy byla brána v úvahu nejen korelace 

mezi ukazateli jednotlivých bank, ale také korelace mezi bankami navzájem. 
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Cílem této kapitoly bylo modelovat rozdělení pravděpodobnosti defaultu uvažovaných 

bank a to tak, aby bylo zjištěno pravděpodobnostní rozdělení PD jedno období před datem 

defaultu u bank defaultních a jedno období před poslední známou situací u bank 

nedefaultních. Toho bylo docíleno tím způsobem, že byl nejprve modelován vývoj výnosů 

jednotlivých ukazatelů dle zvolených stochastických podkladových procesů, konkrétně byl 

použit VG proces, NIG proces a GBM proces. Parametry pro tyto procesy byly odhadnuty dle 

obecné metody momentů. Následným porovnáním charakteristik modelovaných a 

empirických výnosů bylo ověřeno, že Lévyho procesy (VG proces a NIG proces) dokáží 

zachytit vlastnosti empirického rozdělení lépe než GBM proces a to zejména u třetího a 

čtvrtého momentu pravděpodobnostních rozdělení, které u ukazatelů empiricky vykazovaly 

šikmost a špičatost neodpovídající předpokladům normálního rozdělení. Tedy bylo na základě 

dosažených výsledků konstatováno, že GBM proces je nevhodný pro modelování vývoje 

daných ukazatelů. 

Odhadnutá nezávislá marginální rozdělení výnosů byla následně spojena Gaussovou 

kopula funkcí pro zachycení takové závislosti, která by odpovídala empirické závislosti 

výnosů jednotlivých ukazatelů v rámci uvažovaných bank. Pomocí těchto vícerozměrných 

závislých procesů byly následně určeny hodnoty relevantních ukazatelů pro jedno období před 

datem rozhodné události a bylo modelováno pravděpodobnostní rozdělení PD pro toto 

období.  

Z výsledků bylo zjištěno, že dle modelu se střední hodnota PD analyzovaných 

amerických nedefaultních bank pohybovala kolem hodnoty 10 %, střední hodnota PD 

amerických defaultních bank jedno období před datem defaultu byla od 87 % do 97 % a 

střední hodnota PD pro české banky byla jedno období před rozhodnou událostí na úrovni od 

3 % do 5% pro všechny procesy. Následně bylo konstatováno, že při použití GBM procesu 

pro simulaci ukazatelů dochází z pohledu středních hodnot k podhodnocení rizika defaultu ve 

srovnání s využitím přesnějších Lévyho procesů. 

Detailnější analýza rizika pak byla provedena pomocí analýzy extrémních kvantilů 

jednotlivých pravděpodobnostních rozdělení PD. Pro americké nedefaultní a české banky bylo 

zjištěno, že využití GBM jako podkladového procesu pro simulaci relevantních ukazatelů 

vede v porovnání s vybranými Lévyho procesy k podhodnocení rizika defaultu a to zejména 

pro nízké kvantily, což dokazuje schopnost aplikovaných Lévyho procesů modelovat těžké 

konce příslušných rozdělení. Výsledky pro VG proces a NIG proces byly ve všech případech 

obdobné a rozdíly mezi nimi byly zanedbatelné. Nicméně bylo zjištěno, že hranice kvantilů, 



87 

 

od kterých se hodnoty PD modelované pomocí GBM procesů dostávají nad hodnoty PD 

modelované dle Lévyho procesů, je odlišná pro české a americké nedefaultní banky, kdy u 

českých bank byla tato hranice zhruba na úrovni 5 % a u amerických bank na hodnotě 10 %. 

Tento stav může být způsoben rozdílnými charakteristikami výnosů ukazatelů pro české a 

americké banky. V rámci druhého skupiny bank, tedy amerických defaultní bank, se ukázala 

analýza extrémních kvantilů v dané situaci aplikačně neopodstatněná, jelikož hodnoty PD 

dosahovaly pro všechny banky a procesy téměř 100 % i pro vysoké hladiny významnosti. 
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7 Závěr 

Řízení kreditního rizika, tedy rizika vyplývajícího z potenciální neschopnosti dlužníka 

dostát svým závazkům, je v současné době vysoce aktuálním problémem v řadě institucí 

finančního i nefinančního charakteru. Existuje celá řada modelů sloužících k řízení kreditního 

rizika, přičemž všechny mají společné to, že klíčovým parametrem vstupujícím do těchto 

modelů je stanovení pravděpodobnosti defaultu dlužníka. Tyto pravděpodobnosti pak mohou 

být buď převzaty od specializovaných ratingových agentur, pokud je pro daný subjekt 

ratingový stupeň k dispozici, nebo si jednotlivé instituce mohou vytvořit vnitřní ratingový 

systém, kde pomocí modelů schválených regulátorem mohou samy určovat výši 

pravděpodobnosti defaultu jednotlivých subjektů a tím přispět k přesnější (a většinou nižší) 

absolutní hodnotě jak regulatorního, tak ekonomického kapitálu. Tento postup je vztažen 

zejména k regulovaným finančním institucím, jako jsou banky. Nicméně rovněž podniky 

nefinančního charakteru, které mají ve svém portfoliu dluhové cenné papíry, mohou 

obdobných přístupů k řízení kreditního rizika využít. 

Modely sloužící ke stanovení pravděpodobnosti defaultu můžeme obecně členit na 

credit-scoring modely, tedy modely odvozené z ekonometrických metod, u kterých se hledá 

funkční vztah mezi charakteristikami daného subjektu a defaultem, a modely strukturální, u 

kterých se pro určení defaultu uvažuje tržní hodnota vlastního kapitálu jako call opce na 

aktiva. Pro určení rizikově neutrálních pravděpodobností lze alternativně využít tržní ceny 

dluhových cenných papírů. V současné době existuje řada veřejně dostupných modelů pro 

určování pravděpodobnosti defaultu nefinančních institucí, nicméně omezené množství 

modelů dostupných pro určování pravděpodobností finančních institucí. To je způsobeno 

dvěma důvody, první důvod je ten, že default finančních institucí byl donedávna velmi 

řídkým jevem a chyběla tak požadovaná data k tvorbě scoringových modelů, druhý důvod je 

pak dostupnost dat ve standardizovaném formátu. Z tohoto důvodu bylo předmětem této práce 

ověření možnosti stanovení pravděpodobnosti defaultu pro komerční banky na základě 

vybraných credit-scoring modelů. Dalším neméně důležitým úkolem je zjišťovat nejen střední 

hodnoty pravděpodobností úpadku, ale rovněž vyšetřit výši těchto pravděpodobností při 

extrémně špatném vývoji situace, což lze provést analýzou extrémních kvantilů relevantních 

pravděpodobnostních rozdělení pravděpodobností úpadku. 

C í l e m  d i z e r t a č n í  p r á c e  bylo na základě nejvhodnějšího sestrojeného 

predikčního modelu určit a porovnat výši pravděpodobnosti defaultu vybraných amerických a 
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českých komerčních bank v extrémních kvantilech jejich pravděpodobnostních rozdělení 

modelovaných dle vybraných Lévyho procesů a klasického Geometrického Brownova 

procesu. 

Za účelem naplnění uvedeného cíle byla práce strukturována do dvou částí, přičemž 

první část byla věnována metodickým východiskům a v části druhé, aplikačně-ověřovací, byly 

sestrojeny kreditní modely a následně byl nejvhodnější model aplikován na vybrané banky. 

V metodické části bylo nejdříve obecně definováno kreditní riziko, dále byly 

představeny modely sloužící k jeho řízení a následně byla detailní pozornost věnována 

klíčovému parametru, tedy pravděpodobnosti defaultu. Byly nastíněny možnosti kvantifikace 

pravděpodobnosti defaultu a byla provedena stručná geneze vývoje základních modelů pro 

její stanovení. Následující kapitola pak byla věnována popisu subjektů této práce, tedy 

komerčním bankám. Stručně byly představeny účetní výkazy bank a jejich specifika a byly 

uvedeny základní finanční ukazatele popisující finanční situaci těchto subjektů. Hlavní těžiště 

metodické části spočívalo v navazujících dvou kapitolách. V první z nich byly detailně 

představeny tři modely ze skupiny credit-scoring modelů, konkrétně lineární diskriminační 

analýza, logit model a probit model, a to se zaměřením na matematickou formulaci těchto 

modelů, předpoklady, odhad parametrů, testování významnosti parametrů a hodnocení 

predikční síly těchto modelů. Poslední kapitola metodické části pak byla zaměřena na 

prezentaci stochastických procesů se zaměřením na vícerozměrné Lévyho procesy, konkrétně 

na Variance Gamma model a Normal Inverse Gaussian model, a na Geometrický Brownův 

proces.  

Stěžejní část práce poté spočívala v části druhé, aplikačně-ověřovací, kde byla 

aplikována představená metodická východiska. 

První kapitola aplikační části byla věnována tvorbě a porovnání scoringových modelů 

pro stanovení pravděpodobnosti defaultu komerčních bank na bázi empirického vzorku 298 

bank, z nichž bylo 161 klasifikováno jako defaultní a 137 jako nedefaultní. Jako nezávisle 

proměnné byly uvažovány poměrové ukazatele finanční analýzy představené v metodické 

části a dále, pro zohlednění makroekonomické situace, byly přidány ukazatele ročního tempa 

růstu HDP, dlouhodobé úrokové míry a míry nezaměstnanosti. Na části celkového vzorku 

byly následně sestrojeny tři predikční modely s následujícími výsledky: v rámci lineární 

diskriminační analýzy se jako ukazatele významné pro predikci defaultu ukázaly GDP (roční 

tempo růstu HDP), ROAA (rentabilita aktiv), IE II (podíl nákladových úroků na úrocích 

výnosových), PL GL (podíl problémových půjček na půjčkách celkových) a EQ TA (podíl 
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vlastního kapitálu na celkových aktivech). U logit modelu a probit modelu byl navíc 

eliminován ukazatel IE II a zůstaly pouze ukazatele GDP, ROAA, PL GL a EQ TA. Dále bylo 

zpětnou aplikací modelu na původní vzorek ověřeno, že logit i probit model vedou 

k obdobným závěrům. Sestrojené modely byly následně verifikovány na kontrolním vzorku 

bank, tedy na subjektech, které nevstupovaly do tvorby modelů, pro zhodnocení celkové 

predikční síly modelů. Klíčovým kritériem pro výběr nejvhodnějšího modelu pak byla 

velikost plochy pod ROC křivkou, AUC, a jelikož bylo kvantifikováno, že 

LDAprobitlogit AUCAUCAUC  , bylo závěrem první kapitoly aplikační části konstatováno, že 

na základě provedené analýzy byl logit model vyhodnocen jako nejvhodnější model při 

predikci defaultu komerčních bank na základě uvedených předpokladů, a to zejména 

předpokladu recesní fáze ekonomického cyklu. 

Druhá kapitola aplikační části byla věnována aplikaci sestrojeného logit modelu na tři 

vybrané skupiny komerčních bank, přičemž první skupina obsahovala tři americké nedefaultní 

banky, druhá skupina tři americké defaultní banky a třetí skupina zahrnovala tří klíčové české 

banky. Po představení empirických časových dat relevantních ukazatelů pro jednotlivé banky 

byly tyto charakteristiky použity při simulaci těchto ukazatelů pomocí tří vybraných 

stochastických procesů, konkrétně byl použit Variance Gamma (VG) proces, Normal Inverse 

Gaussian (NIG) proces a Geometrický Brownův (GBM) proces. Následným porovnáním 

charakteristik modelovaných a empirických výnosů bylo ověřeno, že Lévyho procesy (VG 

proces a NIG proces) dokáží zachytit vlastnosti empirického rozdělení lépe než GBM proces a 

to zejména u třetího a čtvrtého momentu pravděpodobnostních rozdělení, které u ukazatelů 

empiricky vykazovaly šikmost a špičatost neodpovídající předpokladům normálního 

rozdělení, což bylo rovněž u většiny ukazatelů statisticky potvrzeno. Tedy bylo na základě 

dosažených výsledků konstatováno, že GBM proces je nevhodný pro modelování vývoje 

daných ukazatelů. Po zachycení empirických závislostí mezi jednotlivými ukazateli pomocí 

Gaussovy kopula funkce bylo dále modelováno pravděpodobnostní rozdělení 

pravděpodobnosti úpadku jednotlivých bank a to tak, aby výsledné rozdělení zachycovalo 

situaci banky jedno období před datem rozhodné události, což bylo datum defaultu u bank 

defaultních a jedno období před poslední známou situací u bank nedefaultních. Na 

základě výsledků bylo zjištěno, že dle modelu se střední hodnota PD analyzovaných 

amerických nedefaultních bank pohybovala kolem hodnoty 10 %, střední hodnota PD 

amerických defaultních bank jedno období před datem defaultu byla od 87 % do 97 % a 

střední hodnota PD pro české banky byla jedno období před rozhodnou událostí na úrovni od 
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3 % do 5% pro všechny procesy. Následně bylo konstatováno, že při použití GBM procesu 

pro simulaci ukazatelů dochází z pohledu středních hodnot ve srovnání s Lévyho procesy 

k podhodnocení rizika defaultu. Dále následovala analýza extrémních kvantilů v rámci 

modelovaných rozdělení PD, kdy bylo opět zjištěno, že využití GBM jako podkladového 

procesu pro simulaci relevantních ukazatelů vede ve srovnání s vybranými Lévyho procesy 

k podhodnocení rizika defaultu a to zejména pro nízké kvantily. Výsledky pro VG proces a 

NIG proces byly ve všech případech obdobné. Dále bylo zjištěno, že hranice kvantilů, od 

kterých se hodnoty PD modelované pomocí GBM procesů dostávají nad hodnoty PD 

modelované dle Lévyho procesů, je odlišná pro české a americké nedefaultní banky, kdy u 

českých bank byla tato hranice zhruba na úrovni 5 % a u amerických bank na hodnotě 10 %. 

Tento stav může být způsoben rozdílnými charakteristikami výnosů ukazatelů pro české a 

americké banky. V rámci uvažovaných amerických defaultních bank se pak ukázala analýza 

extrémních kvantilů pro dané proměnné jako nevhodná.  

Závěrem je tedy možno na základě dosažených výsledků a provedených analýz 

konstatovat, že z pohledu řízení rizik je k modelování ukazatelů predikujících možný default 

komerčních bank v období ekonomické krize vhodnější využít sofistikovanějších 

podkladových procesů, jako je například VG proces nebo NIG proces, které dokáží ve 

srovnání s tradičním GBM procesem přesněji zachytit empirické charakteristiky daných 

ukazatelů a nevedou tak k podhodnocení rizika v případě extrémně nepříznivého vývoje 

situace. 
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Seznam zkratek 

PD  pravděpodobnost defaultu 

GBM  Geometrický Brownův proces 

VG  Variance Gamma (proces) 

NIG  Normal Inverse Gaussian (proces) 

IRB  Internal Ratings-Based (přístup) 

VaR  Value at Risk 

BCBS  Basel Committee on Banking Supervision 

ROAA  Return on Average Assets 

IE II  Interest Expense / Interest Income 

PL GL  Problem Loans / Gross Loans 

EQ TA  Shareholders’ Equity / Total Assets 

GDP  roční míra růstu HDP 

OLS  metoda nejmenších čtverců 

ROC  Receiver Operating Characteristic 

AUC  plocha pod ROC křivkou 

EMLM exact maximum likelihood method 

CML  canonical maximum likelihood 

IFM  inference for margins 

FFIEC  Federal Financial Institutions Examination Council 

FED  Federal Reserve System 

FDIC  The Federal Deposit Insurance Corporation 

LDA  lineární diskriminační analýza 

KEI  Key Economic Indicators 

CDF  kumulativní distribuční funkce 
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Příloha 1 Rozvaha českých bank 

Aktiva celkem Závazky a vlastní kapitál celkem (1 až 19) 

1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Závazky celkem (1 až 11) 

1.1 Pokladní hotovost 1. Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr. bankám 

1.2 Pohledávky vůči centrálním bankám 2. Finanční závazky k obchodování 

2. Finanční aktiva k obchodování 2.1 Deriváty se zápornou reálnou hodnotou 

2.1 Deriváty s kladnou reálnou hodnotou 2.2 Závazky z krátkých prodejů 

2.2 Kapitálové nástroje 2.3 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky 

2.3 Dluhové cenné papíry 2.3.1 úvěrové instituce 

2.4 Pohledávky 2.3.2 klienti 

3. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do Z/Z 2.3.3 sektorově nečleněné 

3.1 Kapitálové nástroje 2.4 Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období 

3.2 Dluhové cenné papíry 3 Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 

3.3 Pohledávky 3.1 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z 

4. Realizovatelná finanční aktiva 3.1.1 úvěrové instituce 

4.1 Kapitálové nástroje 3.1.2 klienti 

4.2 Dluhové cenné papíry 3.1.3 sektorově nečleněné 

4.3 Pohledávky 3.2 Emitované dluhové cenné papíry 

5. Úvěry a jiné pohledávky 3.3 Podřízené závazky 

5.1 Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 4. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 

5.2 Pohledávky 4.1 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 

6. Finanční investice držené do splatnosti 4.1.1 úvěrové instituce 

6.1 Dluhové cenné papíry 4.1.2 klienti 

6.2 Pohledávky 4.1.3 sektorově nečleněné 

7. Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 4.2 Emitované dluhové cenné papíry 

8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 4.3 Podřízené závazky 

9. Hmotný majetek 5. Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 

9.1 Pozemky, budovy a zařízení 6. Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 

9.2 Investice do nemovitostí 7. Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 

10. Nehmotný majetek 8. Rezervy 

10.1 Goodwill 9. Daňové závazky 

10.2 Ostatní nehmotný majetek 10. Ostatní závazky 

11. Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol. podn. 11. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami 

12. Daňové pohledávky Vlastní kapitál celkem (12 až 19) 

12.1 Pohledávky ze splatné daně 12. Základní kapitál 

12.2 Pohledávky z odložené daně 13. Emisní ážio 

13. Ostatní aktiva 14. Další vlastní kapitál 

14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny 15. Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly 

  16. Rezervní fondy 

  17. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období 

  18. Vlastní akcie 

  19. Zisk (ztráta) za běžné účetní období po zdanění 
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Příloha 2 Výkaz zisku a ztráty českých bank 

 

1. Zisk z finanční a provozní činnosti 

1.1 Úrokové výnosy 

1.2 Úrokové náklady 

1.3 Výnosy z dividend 

1.4 Výnosy z poplatků a provizí 

1.5 Náklady na poplatky a provize 

1.6 Realizované Z/Z z finan. aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 

1.7 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 

1.8 Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 

1.9 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 

1.10 Kurzové rozdíly 

1.11 Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv 

1.12 Ostatní provozní výnosy 

1.13 Ostatní provozní náklady 

2. Správní náklady 

2.1 Náklady na zaměstnance 

2.2 Ostatní správní náklady 

3. Odpisy 

4. Tvorba rezerv 

5. Ztráty ze znehodnocení 

5.1 finanční aktiva nevykázaná v RH do Z/Z 

5.2 nefinanční aktiva 

6. Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 

7. Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 

8. Zisk (ztráta) z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 

Zisk (ztráta) z pokračujících činností před zdaněním (1 - 8) 

9. Náklady na daň z příjmů 

10. Zisk (ztráta) po zdanění 

10.1 Zisk (ztráta) z pokračujících činnosti po zdanění 

10.2 Zisk (ztráta) z ukončované činnosti po zdanění 
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Příloha 3 Odhadnuté parametry VG procesu a NIG procesu 

 

Odhadnuté parametry VG a NIG procesu pro americké nedefaultní banky 
 

 

GDP ROAA PL GL EQ TA 

A
1
 

Θ* -0,16775 0,01801 0,17969 -0,00015 

σ* 0,78836 0,03378 0,38182 0,00349 

ν* 3,77854 2,66682 1,42631 1,58655 

Θ** -0,19218 0,03746 0,27111 -0,00015 

σ** 0,78228 0,02157 0,35765 0,00349 

ν** 3,13548 1,09799 0,86972 1,57638 

A
2
 

Θ* -0,16775 0,01595 0,07302 -0,00376 

σ* 0,78836 0,05524 0,07252 0,00371 

ν* 3,77854 1,96436 0,4298 0,2734 

Θ** -0,19218 0,02027 0,12289 -0,00548 

σ** 0,78228 0,05428 0,06391 0,00352 

ν** 3,13548 1,47353 0,22955 0,17397 

A
3
 

Θ* -0,16775 -0,00209 0,05037 -0,00226 

σ* 0,78836 0,00747 0,04624 0,00207 

ν* 3,77854 2,2199 0,48739 0,47458 

Θ** -0,19218 -0,00270 0,09429 -0,00421 

σ** 0,78228 0,00732 0,03664 0,00166 

ν** 3,13548 1,63812 0,22860 0,22493 

* VG parametry  

**NIG parametry 

Odhadnuté parametry VG a NIG procesu pro americké defaultní banky 
 

 

GDP ROAA PL GL EQ TA 

B
1
 

Θ* -0,16775 -0,260523 0,15378 -0,00940161 

σ* 0,78836 0,276771 0,178272 0,0190641 

ν* 3,77854 0,616921 0,900843 1,87305 

Θ** -0,19218 -0,477114 0,304777 -0,0160798 

σ** 0,78228 0,225444 0,128495 0,0165945 

ν** 3,13548 0,297177 0,393731 0,980896 

B
2
 

Θ* -0,16775 -0,138471 0,240574 -0,0146885 

σ* 0,78836 0,704184 0,232882 0,0190552 

ν* 3,77854 0,957369 0,834442 1,00907 

Θ** -0,19218 -0,14701 0,531904 -0,0278757 

σ** 0,78228 0,703545 0,111876 0,0148077 

ν** 3,13548 0,891032 0,318151 0,465273 

B
3
 

Θ* -0,16775 -0,0898095 0,0904408 0,0323291 

σ* 0,78836 0,840859 0,143713 0,0873723 

ν* 3,77854 1,45316 0,803399 1,88493 

Θ** -0,19218 -0,0922905 0,13676 0,04591 

σ** 0,78228 0,840705 0,13449 0,0836518 

ν** 3,13548 1,40641 0,488549 1,23658 

* VG parametry  

**NIG parametry 
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Odhadnuté parametry VG a NIG procesu pro české banky 
 

 

GDP ROAA PL GL EQ TA 

Č
S

O
B

 

Θ* -1,00193 -0,04928 0,05228 -0,00250 

σ* 0,64566 0,25386 0,25469 0,00988 

ν* 0,06880 0,48986 -0,09289 6,59964 

Θ** -1,2757 -0,05080 0,05194 -0,00418 

σ** 0,63417 0,25381 0,25469 0,00876 

ν** 0,05147 0,47237 -0,09363 3,56415 

K
B

 

Θ* -1,00193 -0,09584 -0,17525 -0,00207 

σ* 0,64566 0,39442 0,37523 0,00498 

ν* 0,06880 0,44746 0,38308 2,3289 

Θ** -1,2757 -0,10006 -0,19959 -0,00338 

σ** 0,63417 0,39424 0,37351 0,00447 

ν** 0,05147 0,42491 0,32772 1,28738 

G
E

 

Θ* -1,00193 -0,61334 -0,10236 0,00088 

σ* 0,64566 0,32704 0,10492 0,00645 

ν* 0,06880 0,07684 0,30081 2,37922 

Θ** -1,2757 -0,88262 -0,14983 0,00095 

σ** 0,63417 0,31179 0,09944 0,00644 

ν** 0,05147 0,04960 0,19025 2,18289 

* VG parametry  

**NIG parametry
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Příloha 4 Matice korelačních koeficientů 

korelační koeficienty empirických výnosů pro americké nedefaultní banky 

 A1 A2 A3 

  GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA 

GDP 1,000 

   

1,000 

   

1,000 

   
ROAA -0,744 1,000 

  

-0,200 1,000 

  

0,030 1,000 

  
PL_GL 0,143 -0,087 1,000 

 

0,328 -0,095 1,000 

 

-0,457 0,073 1,000 

 
EQ_TA -0,425 0,334 -0,077 1,000 -0,368 0,100 0,040 1,000 -0,141 -0,126 0,028 1,000 

 

korelační koeficienty simulovaných výnosů pro americké nedefaultní banky (VG model) 

 A1 A2 A3 

  GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA 

GDP 1,000 

   

1,000 

   

1,000 

   
ROAA -0,701 1,000 

  

-0,197 1,000 

  

0,027 1,000 

  
PL_GL 0,136 -0,071 1,000 

 

0,311 -0,087 1,000 

 

-0,441 0,071 1,000 

 
EQ_TA -0,394 0,300 -0,060 1,000 -0,360 0,088 0,036 1,000 -0,137 -0,119 0,019 1,000 

 

korelační koeficienty simulovaných výnosů pro americké nedefaultní banky (NIG model) 

 A1 A2 A3 

  GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA 

GDP 1,000 

   

1,000 

   

1,000 

   
ROAA -0,722 1,000 

  

-0,196 1,000 

  

0,026 1,000 

  
PL_GL 0,138 -0,077 1,000 

 

0,310 -0,091 1,000 

 

-0,445 0,076 1,000 

 
EQ_TA -0,397 0,316 -0,062 1,000 -0,362 0,090 0,036 1,000 -0,126 -0,113 0,009 1,000 

 

korelační koeficienty simulovaných výnosů pro americké nedefaultní banky (GBM model) 

 A1 A2 A3 

  GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA 

GDP 1,000 

   

1,000 

   

1,000 

   
ROAA -0,741 1,000 

  

-0,191 1,000 

  

0,022 1,000 

  
PL_GL 0,144 -0,081 1,000 

 

0,322 -0,096 1,000 

 

-0,457 0,081 1,000 

 
EQ_TA -0,416 0,332 -0,061 1,000 -0,379 0,093 0,036 1,000 -0,121 -0,115 0,030 1,000 
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korelační koeficienty empirických výnosů pro americké defaultní banky 

 B1 B2 B3 

  GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA 

GDP 1,000 

   

1,000 

   

1,000 

   
ROAA -0,257 1,000 

  

0,365 1,000 

  

0,129 1,000 

  
PL_GL -0,021 -0,256 1,000 

 

-0,065 0,087 1,000 

 

-0,146 -0,310 1,000 

 
EQ_TA -0,189 0,368 -0,134 1,000 -0,042 0,078 0,015 1,000 0,111 0,235 -0,225 1,000 

 

 

korelační koeficienty simulovaných výnosů pro americké defaultní banky (VG model) 

 B1 B2   B3  

  GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA 

GDP 1,000 

   

1,000 

   

1,000 

   
ROAA -0,227 1,000 

  

0,344 1,000 

  

0,129 1,000 

  
PL_GL -0,013 -0,233 1,000 

 

-0,073 0,078 1,000 

 

-0,140 -0,305 1,000 

 
EQ_TA -0,185 0,325 -0,133 1,000 -0,042 0,070 0,023 1,000 0,111 0,187 -0,191 1,000 

 

korelační koeficienty simulovaných výnosů pro americké defaultní banky (NIG model) 

 B1 B2 B3 

  GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA 

GDP 1,000 

   

1,000 

   

1,000 

   
ROAA -0,253 1,000 

  

0,347 1,000 

  

0,130 1,000 

  
PL_GL -0,015 -0,265 1,000 

 

-0,074 0,079 1,000 

 

-0,141 -0,312 1,000 

 
EQ_TA -0,191 0,361 -0,138 1,000 -0,045 0,070 0,023 1,000 0,114 0,201 -0,204 1,000 

 

korelační koeficienty simulovaných výnosů pro americké defaultní banky (GBM model) 

 B1 B2 B3 

  GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA GDP ROAA PL_GL EQ_TA 

GDP 1,000 

   

1,000 

   

1,000 

   
ROAA -0,266 1,000 

  

0,361 1,000 

  

0,133 1,000 

  
PL_GL -0,015 -0,272 1,000 

 

-0,078 0,086 1,000 

 

-0,147 -0,314 1,000 

 
EQ_TA -0,201 0,368 -0,138 1,000 -0,045 0,078 0,025 1,000 0,119 0,212 -0,212 1,000 
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korelační koeficienty empirických výnosů pro české banky 

 
ROAA PL GL EQ TA ROAA PL GL EQ TA ROAA PL GL EQ TA GDP 

ROAA 1,000 
         

PL GL 0,310 1,000 
        

EQ TA -0,043 0,197 1,000 
       

ROAA 0,029 0,095 0,052 1,000 
      

PL GL -0,130 -0,057 0,073 0,037 1,000 
     

EQ TA -0,006 0,236 0,552 0,083 -0,041 1,000 
    

ROAA -0,115 -0,100 0,019 0,050 -0,020 0,211 1,000 
   

PL GL -0,280 -0,033 -0,207 0,124 -0,063 -0,256 -0,087 1,000 
  

EQ TA -0,063 0,133 0,196 0,232 -0,265 0,257 0,018 0,089 1,000 
 

GDP 0,037 0,121 0,004 0,104 0,029 0,081 -0,036 0,069 -0,235 1,000 

 

korelační koeficienty empirických výnosů pro české banky (VG model) 
  ROAA PL GL EQ TA ROAA PL GL EQ TA ROAA PL GL EQ TA GDP 

ROAA 1,000 
         

PL GL 0,286 1,000 
        

EQ TA -0,003 0,008 1,000 
       

ROAA 0,022 0,069 0,003 1,000 
      

PL GL -0,107 -0,049 0,013 0,026 1,000 
     

EQ TA 0,002 0,215 0,006 0,076 -0,033 1,000 
    

ROAA -0,093 -0,077 0,009 0,062 -0,014 0,181 1,000 
   

PL GL -0,187 -0,035 -0,022 0,097 -0,052 -0,214 -0,059 1,000 
  

EQ TA -0,034 0,123 0,001 0,179 -0,200 0,230 0,025 0,053 1,000 
 

GDP 0,019 0,073 0,007 0,077 0,029 0,068 -0,021 0,036 -0,140 1,000 

 

korelační koeficienty empirických výnosů pro české banky (NIG model) 
  ROAA PL GL EQ TA ROAA PL GL EQ TA ROAA PL GL EQ TA GDP 

ROAA 1,000 
         

PL GL 0,302 1,000 
        

EQ TA -0,002 0,010 1,000 
       

ROAA 0,021 0,069 0,001 1,000 
      

PL GL -0,117 -0,051 0,011 0,025 1,000 
     

EQ TA 0,001 0,220 0,009 0,076 -0,036 1,000 
    

ROAA -0,099 -0,077 0,008 0,060 -0,015 0,188 1,000 
   

PL GL -0,213 -0,038 -0,019 0,102 -0,055 -0,231 -0,063 1,000 
  

EQ TA -0,038 0,127 -0,001 0,180 -0,208 0,242 0,025 0,059 1,000 
 

GDP 0,025 0,084 0,008 0,071 0,031 0,076 -0,025 0,045 -0,157 1,000 
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korelační koeficienty empirických výnosů pro české banky (GBM model) 
  ROAA PL GL EQ TA ROAA PL GL EQ TA ROAA PL GL EQ TA GDP 

ROAA 1,000 
         

PL GL 0,283 1,000 
        

EQ TA -0,005 0,007 1,000 
       

ROAA 0,030 0,075 -0,007 1,000 
      

PL GL -0,115 -0,049 0,006 0,023 1,000 
     

EQ TA -0,008 0,236 -0,008 0,089 -0,055 1,000 
    

ROAA -0,097 -0,072 0,002 0,062 -0,015 0,200 1,000 
   

PL GL -0,235 -0,030 -0,002 0,120 -0,042 -0,257 -0,066 1,000 
  

EQ TA -0,058 0,130 0,165 0,219 -0,242 0,273 0,015 0,088 1,000 
 

GDP 0,044 0,106 -0,004 0,086 0,032 0,085 -0,028 0,061 -0,197 1,000 



1 

 

Příloha 5 Testy normality výnosů relevantních ukazatelů 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

ukazatel Statistika Sig. Statistika Sig. 

GDP_US 0,303 0,000 0,630 0,000 

ROAA_B1 0,289 0,000 0,775 0,000 

PLGL_B1 0,204 0,001 0,771 0,000 

EQTA_B1 0,244 0,000 0,715 0,000 

ROAA_B2 0,230 0,000 0,850 0,000 

PLGL_B2 0,221 0,000 0,784 0,000 

EQTA_B2 0,229 0,000 0,818 0,000 

ROAA_B3 0,160 0,020 0,872 0,001 

PLGL_B3 0,166 0,013 0,914 0,009 

EQTA_B3 0,274 0,000 0,726 0,000 

ROAA_A1 0,203 0,001 0,700 0,000 

PLGL_A1 0,175 0,007 0,863 0,000 

EQTA_A1 0,183 0,004 0,883 0,001 

ROAA_A2 0,253 0,000 0,794 0,000 

PLGL_A2 0,138 0,079 0,924 0,017 

EQTA_A2 0,167 0,013 0,959 0,202 

ROAA_A3 0,175 0,007 0,807 0,000 

PLGL_A3 0,155 0,029 0,917 0,010 

EQTA_A3 0,159 0,022 0,912 0,007 

GDP_CZE 0,157 0,026 0,947 0,084 

ROAA_CSOB 0,123 0,187 0,955 0,153 

PLGL_CSOB 0,185 0,003 0,838 0,000 

EQTA_CSOB 0,230 0,000 0,870 0,001 

ROAA_KB 0,141 0,069 0,939 0,048 

PLGL_KB 0,165 0,014 0,940 0,050 

EQTA_KB 0,191 0,002 0,862 0,000 

ROAA_GE 0,128 0,170 0,970 0,213 

PLGL_GE 0,148 0,045 0,905 0,005 

EQTA_GE 0,181 0,004 0,909 0,006 

H0: Vzorek dat není na zvolené hladině významnosti statisticky odlišný od normálního 

        rozdělení. 

H1: Vzorek dat je na zvolené hladině významnosti statisticky odlišný od normálního 

        rozdělení. 
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Příloha 6 Q-Q grafy výnosů relevantních ukazatelů ve srovnání 

s normálním rozdělením 
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