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1 Úvod 

Znalost finanční zdraví podniku je pro banku velmi podstatný faktor, posouzení zda 

podniku hrozí platební neschopnost, při sjednávání o výši a cenně poskytnutého úvěru. 

K tomuto účelu jsou velmi oblíbeným nástrojem ověření užívány predikční modely, které 

vyjadřují očekávání, do jaké míry bude schopen podnik dostát svým závazkům vůči svým 

věřitelům. Tyto umožňují rychlé ověření finančního zdraví a podávají včasné signály 

a upozornění při případných negativních jevech a případně eliminovat škody. V dnešní době 

se tyto modely dají užít v různých společenských oblastech, jimiž jsou ekonomika, finanční 

sektor, politika, sociologie, marketingový výzkum a lékařství. Je třeba si ale uvědomit, že tyto 

predikční modely nefungují stoprocentně, a proto bychom na ně měli nahlížet s jistou 

rezervou. Sloužit by měly zejména jako doplněk a orientace o finančním zdraví podniku, 

ideální postupem je využití kombinace predikčního modelu s další doplňkovou metodou. 

Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení scoringového modelu, který bude 

sloužit pro predikci možného úpadku firem působících na území České republiky, pomocí 

binární logistické regrese. 

Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. Přičemž první a pátou kapitolou je úvod 

a závěr. Teoretická část je složena z druhé a třetí kapitoly. Druhá kapitola je věnována popisu 

metodiky finanční analýzy, v jednotlivých částech kapitoly jsou uvedeny zdroje informací, 

uživatelé, metody finanční analýzy a poslední část obsahuje popis jednotlivých poměrových 

ukazatelů z oblasti finanční stability a zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity. 

Ve třetí kapitole je uvedena metodologie odhadu predikčních modelu. Na začátku je 

rozdělení predikčních modelu na ratingové a scoringové. V další části jsou popsány jednotlivé 

metody tvorby modelu pomocí regresní analýzy, diskriminační analýzy a logistické regrese. 

V závěru kapitoly jsou uvedeny vybrané predikční modely. 

Praktickou části této diplomové práce je čtvrtá kapitola. Obsahem této kapitoly je 

aplikace teoretických poznatků na finančních datech společností ve formě s.r.o. Jako vstupní 

data pro výpočet modelu slouží finanční analýza jednotlivých podniků. V kapitole je dále 

provedeno stanovení a následné ověření modelu. Závěr kapitoly je věnován zhodnocení 

odvozených výsledků.  
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2 Finanční analýza  

Tato kapitola se věnuje popisu finanční analýzy, jsou zde vymezeny základní důvody 

finanční analýzy, uživatelé, zdroje dat a jejich vzájemná vazba, základní metody, způsob 

srovnání výsledků a ukazatelé finanční analýzy, ze kterých budou následně některé vybrány 

a použity v poslední kapitole pro stanovení modelu úpadku firem. Ukazatele jsou seřazeny dle 

jejich charakteristiky. 

Významnou oblastí finančního řízení oblastí je finanční analýza, hodnotící situaci 

finanční, výkonost podniku pomocí řady poměrových ukazatelů. Využíváním ukazatelů 

dosáhneme informací o tom, v jakém stavu se podnik nachází při okamžiku ocenění 

a očekávání do budoucna. Zdrojem dat jsou účetní výkazy; rozvaha, účet zisku a ztráty 

a přehled o peněžních tocích. Kromě účetních výkazů lze také vycházet z finančních 

a nefinančních informací, jakými jsou například prognózy finančních analytiků 

a zaměstnanosti. Důležitým předpokladem je, aby došlo nejen k výpočtu ukazatele finanční 

analýzy, ale i ke správné interpretaci a vyvození závěru vzhledem k výsledné hodnotě firmy.  

Primárním úkolem finanční analýzy je diagnostikovat stav, ve kterém se podnik 

nachází, posoudit finanční zdraví, zhodnotit budoucí finanční situaci podniku, a identifikovat 

možné hrozby či slabiny, které by mohly ohrozit prosperitu podniku. Slouží také ke 

zkvalitnění rozhodovacích procesů. 

Finanční analýzu lze rozdělit na tři na sebe navazující fáze a to: diagnóza základních 

charakteristik finanční situace, hlubší rozbor příčin zjištěného stavu, identifikace hlavních 

faktorů nežádoucího vývoje a návrh opatření.
1
 

V rámci finanční analýzy se vyskytuje mnoho metod, které lze různě členit. Mezi 

základní členění lze považovat rozdělení metod finanční analýzy na metody deterministické 

a matematicko-statistické. Deterministické metody se využívají především pro analýzu 

odchylek a vývoje za kratší časové období. Z matematicko-statistických metod se naopak 

vychází z delších časových řad a slouží k posouzení determinantů vývoje a k určení 

kauzálních vazeb.  

                                                 
1
 Dluhošová (2010) 
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2.1 Zdroje dat finanční analýzy 

Kvalita informací, podmiňující úspěšnost finanční analýzy, je do určité míry závislá 

na využitých vstupních údajích, které by měly být nejenom kvalitní, ale zároveň i komplexní. 

K provedení finanční analýzy je zapotřebí mít velké množství dat z informačních 

zdrojů, kvalita těchto informací je dále důležitá pro úspěšnost finanční analýzy. U finanční 

analýzy pracujeme s několika zdroji. 

Finanční analýza využívá celou řadu relevantních informací. Celkově lze základní 

údaje pro finanční analýzu rozdělit do tří následujících oblastí: 

 finanční informace zahrnující účetní závěrky a výroční zprávy, budoucí prognózy 

finančních analytiků a správy společnosti, vnitropodnikové informace, údaje 

o situaci na burze, zprávy informující o vývoji měnových relacích a úrokových 

sazbách, 

 kvantifikované nefinanční informace, jež obsahují podnikové statistiky objemu 

výroby, prodeje, zaměstnanosti, prospekty, interní směrnice apod., 

 nekvantifikovatelné informace neboli souhrnné zprávy vedoucích a řídících 

pracovníků jednotlivých úseků podniku, komentáře managementu, odborného tisku, 

budoucí prognózy. 

2.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je základní výkaz pro provedení finanční analýzy, z níž postupem času byly 

pro detailnější sledování odvozeny další výkazy. Na jedné straně rozvahy je zachycen stav 

majetku podniku, označován jako aktiva nebo také majetková struktura podniku. Oproti tomu 

na druhé straně stojí zdroje krytí tohoto majetku, označováno jako pasiva nebo také finanční 

struktura. Rozvaha se vztahuje k určitému časovému okamžiku a základním princem je 

bilanční rovnice rovnováhy, neboli že se aktiva rovnají pasivům. V následující Tab. 2.1 je 

zachycena struktura rozvahy.
2
 

  

                                                 
2
 Dluhošová (2010) 
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Tab. 2.1 Struktura rozvahy 

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 

A. Pohledávky za upsaný kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek  Základní kapitál 

 Dlouhodobý nehmotný majetek  Kapitálové fondy 

 Dlouhodobý hmotný majetek  Fondy ze zisku 

 Dlouhodobý finanční majetek  Výsledek hospodaření minulých let 

C. Oběžná aktiva  Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
 Zásoby B. Cizí zdroje 

 Dlouhodobé pohledávky  Rezervy 

 Krátkodobé pohledávky  Dlouhodobé závazky 

 Krátkodobý finanční majetek  Krátkodobé závazky 

D. Ostatní aktiva  Bankovní úvěry a výpomoci 

 Časové rozlišení C. Ostatní pasiva 

  Časové rozlišení 

Zdroj: Dluhošová a kol. (2010, str. 53) 

Ze struktury je patrné, že aktiva jsou dále rozděleny do čtyř skupin, které se dále dělí 

dle jejich funkce, doby vázanosti. Pasiva jsou rozdělena do tří skupin dle formy zdroje 

financování, doby vázanosti. 

2.1.2 Cash – Flow 

Rozvaha je stavovým výkazem, jenž zachycuje stav majetku k určitému datu. 

Tokovým výkazem je výkaz peněžních toků neboli Cash Flow (CF). Jeho účelem je 

zachycení a analýza příjmu (inflow) a výdeje (outflow) hotovosti. Oproti zisku vyjadřuje 

nezkreslenou a reálnou skutečnost pohybu peněžních toku a peněžních ekvivalentů. Peněžní 

toky mohou být tvořeny změnou peněz v hotovosti, cenin, peněz na účtu a peněz na cestě. 

Peněžní ekvivalent je krátkodobý likvidní majetek.
3
 Následující Tab. 2.2 zachycuje strukturu 

Cash Flow. 

  

                                                 
3
 Dluhošová (2010) 
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Tab. 2.2 Struktura Cash Flow 

+ Čistý zisk 

+ Odpisy 

+ Změna stavu zásob 

- Změna stavu pohledávek 

+ Změna stavu krátkodobých závazků 

= CF z provozní činnosti 

- Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice) 

= CF z investiční činnosti 

+ Změna bankovních úvěrů 

+ Změna nerozděleného zisku minulých let 

- Dividendy 

+ Emise akcií 

= CF z finanční činnosti 

= CF celkem = CFprov. + CFinv. + CFfin. 

Zdroj: Dluhošová (2010, str. 61) 

Z níž je patrné, že cash flow je tvořeno několika dílčími cash flow tvořené dle 

jednotlivých aktivit společnosti, CF z provozní činnosti, CF z investiční činnosti, CF 

z finanční činnosti jejich suma pak tvoří celkové CF. Cash flow je tvořeno dynamickým 

přílivem a odlivem peněž podniku za určité období. 

2.1.3 Výkaz zisku a ztrát 

Cílem většiny subjektů podnikání je dosažení zisku, tento výkaz je důležitý 

pro zjištění stavu a vývoje jednotlivých složek sloužící pro tvorbu výsledku hospodaření, 

v podstatě tedy zahrnuje náklady a výnosy, jež se vztahují k danému období.
4
 V následující 

Tab. 2.3 je zachycena jednoduchá struktura výkazu zisku a ztráty. 

  

                                                 
4
 Dluhošová (2010) 
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Tab. 2.3 Struktura VZZ 

+ OBCHODNÍ MARŽE 

+ Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

- Provozní náklady 

= Provozní výsledek hospodaření 

+ Výnosy z finanční činnosti 

- Náklady z finanční činnosti 

= Finanční výsledek hospodaření 

- Daň z příjmu za běžnou činnost 

= Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

+ Mimořádné výnosy 

- Mimořádné náklady 

- Daň z mimořádné činnosti 

= Mimořádný výsledek hospodaření 

= Výsledek hospodaření za účetní období 

Zdroj: Dluhošová (2010, str. 58) 

Z tabulky lze vyčíst, že VZZ se skládá z několika dílčích výsledků hospodaření, 

provozní výsledek hospodaření, finanční výsledek hospodaření a mimořádný výsledek 

hospodaření. Do jednotlivých výsledků hospodaření vstupují příslušné náklady a výnosy, jež 

se k jednotlivým částím vztahují. V případě, že jednotlivý výnosy svojí výši převyšují své 

náklady, jedná se o kladný výsledek hospodaření označován jako zisk. Jestliže za dané období 

složka nákladů převyšuje výnosy, jedná se o záporný výsledek hospodaření označován jako 

ztráta. 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Účelem finanční analýzy je poskytnutí informací o stavu společnosti, tato data jsou 

důležitá, jelikož odrážejí úroveň a konkurenceschopnost daného podniku, která je důležitá pro 

jednotlivé uživatele. Jednotlivé subjekty mají své vlastní zájmy, které ho vedou k získávání 

potřebných údajů, což je provázáno i s konkrétním typem ekonomického rozhodování. Tyto 

uživatele dle potřeby finančních informací z finanční analýzy dělíme na dvě velké skupiny 

interní a externí uživatelé.
5
 

                                                 

5
 Kislingerová (2005) 
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2.2.1 Externí uživatelé 

Za tyto uživatele považujeme investory, banky a ostatní věřitele, stát a státní orgány, 

obchodní partnery a konkurenty. Pro tyto uživatele jsou stěžejním zdrojem informací 

jednotlivé výkazy finančního účetnictví, jež jsou volně dostupné veřejné databáze. 

Investor poskytuje a vkládá do společnosti kapitál a sleduje především finanční 

výkonnost společnosti, jelikož se rozhoduje o své budoucí investici ve společnosti a získává 

informace o vložené investici, zda jsou čerpané prostředky vložené do společnosti patřičně 

zhodnoceny. 

Banky a ostatní věřitelé jsou další skupinou uživatelů, které zajímá především, v jaké 

finanční situaci se podnik nachází. Tyto subjekty si ověřují hlavně bonitu jednotlivých 

podniků a rozhodují se, jestli společnosti poskytnout, v jaké částce a za jakých podmínek 

úvěr. 

Stát a státní orgány věnují pozornost kontrole výběru a vykazování daní společnosti. 

Zda podnik splňuje veškeré podmínky a není v rozporu se zákonem o obchodních 

korporacích. Využívají především údajů o společnostech, s nimiž provádějí různé statistické 

diagnózy a šetření. Kontrolují podniky se státní majetkovou účastí, spoluúčastí, rozdělování 

různých dotací a subvencí poskytnutých společnostem. Získávají rovněž přehled o finanční 

situaci a vývoji jednotlivých podnikatelských sfér v ekonomice. 

Obchodní partneři jsou důležití pro každý jednotlivý podnik, lze mezi ně řadit 

jednotlivé dodavatele a odběratele. Dodavatelé sledují z krátkodobého hlediska schopnost 

podniku řádně platit své zakázky, tudíž je zajímá likvidita, zadluženost a solvence 

a z dlouhodobého hlediska sledují cíl dlouhodobé stability a vývoj dané společnosti. 

Odběratelé oproti tomu mají zájem na příznivé finanční situaci dodavatele v případě vzniku 

nežádoucích finančních potíží odběratelů. 

Konkurenti shromažďují údaje a data o jednotlivých podnicích v oboru především 

z důvodu porovnání výsledku obdobných společností. 

2.2.2 Interní uživatelé 

Mezi tyto uživatele můžeme řadit především vrcholový management společnosti 

a zaměstnance. Jejich zdrojem výkazy vnitropodnikového účetnictví, které je metodicky 

upravené dle každé společnosti dle svých požadavků a potřeb. Podniky člení a sledují 
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využívaní podnikových nákladů dle různorodého členění a sledují jejich spotřebu. Tyto 

výkazy nejsou veřejně dostupné. 

Manažeři využívají údaje obsažené ve finanční analýze především pro strategické 

a operativní plánování, rozhodování a řízení daného podniku. Jsou jim dostupné veškeré 

interní informace, tudíž by analýzy jimi prováděné měly dosahovat těch nejlepších výsledků. 

Analýzy mohou být prováděné prostřednictvím různých interních auditů nebo pomocí 

firemního controllingové. Mají zájem hlavně o dosažení hlavního cíle společnosti. 

Zaměstnanci stejně jako manažeři i zaměstnanci tvoří součást podniku, jejich zájmem 

je hlavně prosperita a finanční stabilita svojí společnosti z důvodu perspektivy a zachování 

pracovního zařazení. Snaží se zlepšení svých mzdových, sociálních podmínek a dalších výhod 

poskytovaných zaměstnancem pomocí různých odborových organizací. 

Vzhledem k vývoji ekonomiky se rozvijí i rozdělení uživatelů údajů finančních analýz, 

tudíž jejich výčet není kompletní. Existují uživatelé, jimiž jsou např. burzovní makléři, 

daňový poradci, finanční analytici a další široká veřejnost. 

2.3 Metody finanční analýzy 

Finanční analýza se dá provádět několika metodami, kdy základem každé metody je 

rozbor a hodnocení finančního zdraví daného podniku. Jednotlivé dělení metod je znázorněné 

v následujícím schématu Obr. 2.1. 
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Obr. 2.1 Metody finanční analýzy 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. (2010, str. 73) 

O deterministických metodách hovoříme jako o standardních nástrojích, jsou užívány 

především pro analýzu odchylek a souhrnný vývoj pro menší počet období.  

Exaktních metody jsou základem hlavně matematicko-statistických metod, jež jsou 

postaveny na dalších časových řadách a posuzují se zde jednotlivé determinanty a faktory.
6
 

2.3.1 Vertikální, horizontální a poměrová analýza 

Poměrová analýza je základem finanční analýzy, spočívá v poměru jednotlivých 

absolutních hodnot vybraných z účetních výkazů, součástí kvalitní poměrové analýzy je 

i výpočet horizontální a vertikální analýzy.  

Horizontální analýza, v odborné literatuře též analýza vývojových trendů, zachycuje 

vývoj jednotlivých položek účetních výkazů v určitém čase, na základě které lze predikovat 

pravděpodobný vývoj v čase. Bereme v potaz změny a vývoj specifických ekonomických 

podmínek, kterou může být například oblast daní. Horizontální analýzu můžeme vyjádřit jak 

v absolutních změnách, tak i v procentech. Vztahy vypadají takto, 

                                                 
6
 Dluhošová (2010) 

Metody finančních analýz Metody finančních analýz 

Deterministické metody Deterministické metody 

Absolutní metoda Absolutní metoda 

Poměrová analýza Poměrová analýza 

Analýza soustav ukazatelů Analýza soustav ukazatelů 

Analýza citlivosti Analýza citlivosti 

Matematicko-stastistické metody Matematicko-stastistické metody 

Regresní analýza Regresní analýza 

Diskriminační analýza Diskriminační analýza 

Analýza rozptylu Analýza rozptylu 

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz 
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 ttt UUUabsolutně  1 ,  (2.1) 
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t

t

t

tt

U

U

U

UU
relativně , (2.2) 

kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t-1 je předchozí rok. 

Vertikální analýza znázorňuje podíl jednotlivých majetkových částí na souhrnném 

ukazateli. Nejčastěji se využívá při analýze aktiv, pasiv a tržeb podniku. Obecný vzorec 

vypadá takto, 

 
i

i

U

U
celkunapodíl


 , (2.3) 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, ∑Ui je velikost absolutního ukazatele. 

Jak již je zmiňováno o několik odstavců výše, základním nástrojem finanční analýzy 

je považována poměrová analýza, která je i v praxi nejpoužívanější metodou. Její výpočet 

spočívá v poměru jedné hodnoty či více hodnot k jiné položce či skupině položek.  

Poměrových ukazatelů za dobu používání bylo navrženo velké množství. Jedná se 

řádově o desítky ukazatelů, přičemž se jednotlivé ukazatele vzájemně odlišují. Obvykle se 

rozdělují do několika základních oblastí kvůli lepší orientaci.
7
 V této práci budou 

specifikovány následující skupiny ukazatelů. Ukazatele finanční stability a zadluženosti, 

ukazatele likvidity, ukazatele rentability a ukazatele aktivity. 

2.4 Analýza poměrových ukazatelů  

Poměrové ukazatele patří mezí základní metodické nástroje neboli tzv. jádro metodiky 

finanční analýzy. Při analýze pomocí poměrových ukazatelů vycházíme nejčastěji 

ze základních finančních výkazů, rozvahy, výkazu zisků a ztráty popřípadě cash flow 

jednotlivých podniků. Analýza je prováděna na základě volně dostupných informací, 

ke kterým má přístup každý externí uživatel finanční analýzy.  

Jedná se o nejrozšířenější skupinu finančních ukazatelů, jež zkoumají vzájemný vztah 

jednotlivých položek uvedených v jednotlivých finančních výkazech. Pomocí těchto 

ukazatelů jsme schopni analyzovat veškeré složky výkonnosti společnosti. Jejich množství se 

                                                 
7
 Dluhošová (2010) 
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liší dle hlediska finanční analýzy, dle povahy můžeme tyto ukazatele rozdělit do čtyř hlavních 

skupin: 

 ukazatele finanční stability a zadluženosti, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity. 

2.4.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Podnik při financování svých aktiv využívá jak vlastních, tak i cizích zdrojů. 

Využívání cizích zdrojů představuje levnější způsob financování. Finanční stabilita je dána 

strukturou zdrojů a je možno ji hodnotit prostřednictvím analýzy vztahu podnikových aktiv 

a zdrojů jejich krytí. Zadluženost nutně nemusí představovat negativní vlastnost podniku, 

neboť ve zdravém podniku může růst zadluženosti přispívat k celkové rentabilitě. Avšak 

cizími zdroji nesmí být financována veškerá činnost podniku. Hlavním úkolem ukazatelů 

finanční stability a zadluženosti je najít optimální poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. 

Tento poměr je pro každý podnik rozdílný. Mezi ukazatele zadluženosti patří: 

 Koeficient samofinancování, 

 Zadluženost vlastního kapitálu, 

 Ukazatel celkové zadluženosti, 

 Běžná zadluženost, 

 Finanční páka, 

 Úrokové zatížení, 

 Úrokové krytí, 

 Doba splatnosti dluhu, 

 Stupeň krytí stálých aktiv, 

 Úvěry/Pasiva, 

 Úvěrová zadluženost, 

 Peněžní tok I, 

 Peněžní tok II. 

Mezi nejdůležitější ukazatele patří ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech 

(koeficient samofinancování), který hodnotí dlouhodobou finanční stabilitu, tj. v jaké míře je 

podnik schopen krýt podniková aktiva vlastním kapitálem. Platí, že rostoucí hodnota tohoto 

ukazatele představuje upevňování finanční stability. Nicméně je potřeba zdůraznit, že příliš 
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vysoká hodnota ukazatele může mít za následek pokles výkonnosti vložených prostředků. 

Ukazatel má tvar: 

 
A

VK
vánísamofinankoeficient co , (2.4) 

kde VK je vlastní kapitál a A jsou celková aktiva. 

Celková zadluženost je podílem celkového dluhu k celkovým aktivům a měří tak 

podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je majetek financován. Zadluženost je faktorem, 

který ovlivňuje ochotu věřitelů, výnosnost podniku. Ukazatel lze zapsat následujícím 

vztahem, 

 
A

CK
tzadluženosCelková  , (2.5) 

kde CK znázorňuje cizí kapitál a A jsou celková aktiva podniku. 

Ukazatel běžné zadluženosti (Current Dept Ratio) je ukazatelem udávající poměr 

krátkodobých zdrojů financování k celkovým aktivům. Ukazatel má následující vztah, 

 
A

CK
RatioDeptCurrent kr , (2.6) 

kde CKkr. jsou krátkodobé cizí zdroje financování, mezi něž patří krátkodobé závazky, běžné 

bankovní úvěry, pasivní přechodné a dohadné položky. 

Finanční páka (Financial Leverage) je ukazatelem znázorňující poměr celkových 

aktiv a vlastního kapitálu neboli převrácený poměr koeficientu samofinancování. Firma by se 

měla snažit o dosažení stabilního poměru mezi vlastními a cizími zdroji, tedy nalezení 

optimální zadluženosti. Ukazatel lze zapsat následujícím vztahem, 

 
VK

A
LeverageFinancial  . (2.7) 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát jsou z provozního zisku kryty úroky. Čím 

vyšších hodnot je podnikem dosaženo, tím je jeho finanční situace lepší. Tento ukazatel 

vypočteme jako, 

 
U

EBIT
krytíúrokové  , (2.8) 

kde EBIT je výsledek hospodaření před zdaněním a úroky a U jsou nákladové úroky. 

Ukazatel úrokového zatížení umožňuje zjištění části odčerpaných nákladových úroku 

z vytvořeného zisku. Ukazatel ovlivňuje několik faktorů (vysoké úrokové sazby, ziskovost 
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podniku). Dosahuje – li ukazatel v delším časovém období nízkých hodnot, může daná firma 

užívat pro účely financování vyšší podíl cizích zdrojů. Tento ukazatel vypočteme jako, 

 
EBIT

U
zatíženíÚrokové  . (2.9) 

Pomocí ukazatele doby splatnosti dluhu (Debt Service Coverage Ratio) sledujeme 

firemní možnosti splacení dluhu pomocí provozního zisku včetně odpisů. Nárůst 

pravděpodobnosti úpadku firmy převážně je způsoben delší dobou splatnosti. Ukazatel lze 

vypočíst pomocí následujícího vzorce, 

 
EBITDA

ZávZáv
dluhusplatnostiDoba krdl ..  , (2.10) 

kde Závdl. vyjadřuje dlouhodobé závazky, Závkr. jsou krátkodobé závazky a EBITDA je zisk 

před úhradou odpisů, nákladových úroků a daní. 

Ukazatel stupeň krytí stálých aktiv je ukazatelem poměřující dlouhodobý kapitál se 

stálými aktivy. V rámci splnění zlatého pravidla financování by se hodnota ukazatele měla 

pohybovat na hodnotě 100 %.
8
 Ukazatel má podobu, 

 
SA

CKdlVK
aktivstálýchkrytístupeň

.
 , (2.11) 

kde dl.CK je dlouhodobý cizí kapitál a SA jsou stálá aktiva. Vyšší hodnota ukazatel znamená 

pro podnik žádoucí jev, jelikož dochází k navýšení finanční stability. 

Celkový poměr přijatých úvěru společnosti k celkovým pasivům sleduje ukazatel 

úvěry / pasiva. Tento ukazatel můžeme upravit ke sledování v čase a klasifikaci bankovních 

úvěrů na krátkodobé a dlouhodobé úvěry. Ukazatel lze vypočíst dle následujícího vzorce, 

 
P

BÚ
PasivaLoans / , (2.12) 

kde BÚ vyjadřují bankovní úvěry a výpomoci a P jsou celková pasiva podniku. Rostoucí 

trend ukazatele je pro věřitele nežádoucí jev, jelikož existuje možnost podstoupení vyššího 

rizika. 

Poměr bankovních úvěrů a vlastního kapitálu zachycuje ukazatel úvěrové 

zadluženosti. Je sledován především u podniků s převážnou výší mírou bankovních úvěru 

jako cizích zdrojů. Lze jej zapsat pomocí následujícího vzorce, 

                                                 
8
 Dluhošová (2010) 
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VK

BÚ
tzadluženosÚver . . (2.13) 

Ukazatel peněžního toku I poměřuje čistý zisk po zdanění plus odpisy s průměrnými 

cizími zdroji očištěné o výši rezerv. Rostoucí trend ukazatele znamená pro podnik schopnost 

generování dostatečného množství finančních prostředků, jež jsou užity na splacení dluhu. 

Lze jej zapsat pomocí následujícího vztahu, 

 
360/)(

.
.

RCZ

OdpEAT
ItokPen




 , (2.14) 

kde EAT je čistý zisk po zdanění, Odp. znamenají odpisy společnosti (amortizace), CZ jsou 

cizí zdroje financování a R je výše rezerv společnosti. Míra pravděpodobnosti selhání 

společnosti je pozitivně ovlivněna vyšším podílem vlastních zdrojů financování. 

Ukazatel peněžního toku II je modifikace ukazatele peněžního toku I, kde se berou 

v potaz veškeré cizí zdroje společnosti. Ukazatel má následující vzorec, 

 
360/

.
.

CZ

OdpEAT
IItokPen


 . (2.15) 

2.4.2 Ukazatele likvidity 

Likviditu lze chápat jako schopnost podniku uhradit své závazky v daný čas 

a v dané výši. Zatímco likvidnost označuje míru obtížnosti přeměny majetku na peněžní 

prostředky. Likvidita tedy závisí na rychlosti podniku při inkasování svých pohledávek, a zda 

je v případě potřeby schopen prodat své zásoby apod. Z toho plyne, že pokud chce být podnik 

likvidní, musí mít vázány určité prostředky v oběžných aktivech. Mezi základní ukazatele 

likvidity patří: 

 Celková likvidita, 

 Pohotová likvidita, 

 Okamžitá likvidita, 

 Poměrový ukazatel likvidity, 

 Kapitalizační míra. 

Ukazatel celkové likvidity měří, kolikrát oběžná aktiva podniku pokrývají její 

krátkodobé závazky. Přiměřená hodnota se pohybuje od 1,5 do 2,5. Celkovou likviditu 

zapíšeme takto, 
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KZ

OA
likviditacelková  , (2.16) 

kde OA jsou oběžná aktiva a KZ jsou krátkodobé závazky. Ukazatel ovšem počítá se všemi 

oběžnými aktivy, což může být jeden z problémů, aniž by zohledňoval jejich likvidnost. Není 

možné, aby byla vždy zajištěna stejná rychlost přeměny oběžného majetku v peněžní 

prostředky. 

 Ukazatel pohotové likvidity nedostatky již vylučuje, ve svém výpočtu zohledňuje 

oběžná aktiva snížená o zásoby. Optimální hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1,0 

do 1,5. Pohotovou likvidu vypočteme jako, 

 
KZ

zOA
likviditapohotová


 , (2.17) 

kde z jsou právě zmiňované zásoby. 

Nejpřesnější ukazatel likvidity z krátkodobého hlediska je okamžitá likvidita, která 

vyjadřuje schopnost uhradit své závazky k danému okamžiku. V rámci tohoto ukazatele 

počítáme pouze s pohotovými platebními prostředky, jako jsou peníze na účtech, peníze 

v hotovosti a šeky. Hodnota okamžité likvidity by se měla pohybovat okolo 0,2
9
 a má tvar, 

 
KZ

PPP
likviditaokamžitá  , (2.18) 

kde PPP jsou pohotové platební prostředky. 

Poměrový ukazatel likvidity je počítán jako poměr ČPK (čistý pracovní kapitál). 

ČPK znázorňuje množství oběžného majetku společnosti, jež se během sledovaného období 

(jeden rok) přemění na pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků je 

využita k dalším podnikovým aktivitám. Jinými slovy je to část oběžného majetku krytá 

dlouhodobými finančními zdroji. Vzorec výpočtu ukazatele vypadá následovně, 

 
OA

KZOA
likvidityukazatelPom


. , (2.19) 

je-li hodnota ukazatele záporná, nastává situace, kdy jsou stálá aktiva kryta krátkodobými 

finančními zdroji, což z hlediska financování je pro podnik rizikové a nežádoucí. Ukazatel by 

se měl pohybovat mezi 30 – 50 %.
10

 

                                                 
9
 Dluhošová (2010) 

10
 Dluhošová (2010) 
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Posledním ukazatelem likvidity je ukazatel kapitalizační míry. Ten sleduje, zda 

podnik užívá k financování dlouhodobého majetku dlouhodobé závazky. Ukazatel má 

následující vzorec, 

 
.

.
dlZ

DM
míraKap  , (2.20) 

kde DM je dlouhodobý majetek a Zdl. značí dlouhodobé závazky firmy. Jestliže hodnota rovna 

jedna znamená to, že podnik užívá ke krytí dlouhodobého majetku dlouhodobé zdroje, 

hodnota nižší než jedna pak pro podnik značí negativní jev ohrožení firmy, jelikož společnost 

na dlouhodobý majetek užívá spolu s dlouhodobými závazky i část krátkodobých závazků. 

2.4.3 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, taktéž známy jako ukazatelé výnosností, hodnotí ziskovost 

získaného výstupu podnikatelskou činností k určitému vstupu, a to buď k celkovým aktivům, 

kapitálu či tržbám. Je doporučeno, aby hodnoty jednotlivých ukazatelů rentability měly v čase 

rostoucí trend. Jednotlivé ukazatelé vyjadřují, kolik korun zisku připadá na jednu korunu 

jmenovatele.
11

 Mezi ukazatele rentability dle druhu kapitálu patří: 

 rentabilita aktiv (dále jen ROA), 

 rentabilita vlastního kapitálu (dále jen ROE), 

 rentabilita dlouhodobých zdrojů (dále jen ROCE), 

 rentabilita tržeb (dále jen ROS), 

 rentabilita nákladů (dále jen ROC), 

 Provozní ziskové rozpětí. 

  

                                                 
11 

Kislingerová (2005) 
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Jak již bylo zmíněno, jedná se o ukazatele výnosnosti a ziskovosti je třeba rozlišovat 

i druhy mezi něž patří: 

 EBITDA (zisk před úhradou odpisů, nákladových úroků a daní), 

 EBIT (zisk před odečtením daní a nákladových úroků), 

 EBT (zisk před zdaněním, nazýván též jako „hrubý zisk“), 

 EAT (zisk po zdanění, nazýván též jako „čistý zisk“). 

Jako klíčový ukazatel bývá považován ukazatel rentability aktiv, poněvadž poměřuje 

zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání bez ohledu na jejich původ. Pomocí tohoto 

ukazatele se měří, jaký efekt odpovídá jednotce majetku zapojeného do podnikání. Rentabilita 

aktiv má podobu, 

 
A

EBIT
ROA  , (2.21) 

kde ROA je rentabilita aktiv. 

Celkovou výnosnost vlastních zdrojů vyjadřuje rentabilita vlastního kapitálu. 

Hodnota ukazatele je závislá na rentabilitě aktiv a úrokové míře cizího kapitálu. Je tedy 

významný především pro vlastníky, akcionáře, společníky a další investory, jelikož zobrazuje, 

kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářem. 

Rentabilitu vlastního kapitálu vypočteme jako, 

 
VK

EAT
ROE  , (2.22) 

kde ROE je rentabilita vlastního kapitálu a EAT je čistý zisk. 

Zajímavým a srozumitelným ukazatelem je rentabilita dlouhodobých zdrojů, která 

vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic. Pomocí tohoto ukazatele dochází k zhodnocení 

významu dlouhodobého investování na základě výnosnosti vlastního kapitálu spojeného 

s dlouhodobými zdroji, přičemž investovaný kapitál se vztahuje pouze ke zpoplatněnému 

kapitálu.
12

 Ukazatel lze vyjádřit vztahem, 

 
dluhydlouhodobéVK

EBIT
ROCE


 , (2.23) 

kde ROCE je rentabilita dlouhodobých zdrojů. 

                                                 
12

 Dluhošová (2010) 
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Ukazatel rentability tržeb (ROS) vypovídá o ziskovosti, množství zisku v korunách 

na jednu korunu tržeb, je vhodný pro srovnání v čase a mezipodnikové srovnání. Lze je zapsat 

pomocí vzorce, 

 
T

EAT
ROS  , (2.24) 

kde T jsou celkové tržby podniku. 

Provozní ziskové rozpětí je modifikací ukazatele ROS, ve kterém je místo zisku 

po zdanění užit zisk před zdaněním. Vzorec má poté následující podobu, 

 
T

EBIT
rozp. zisk.Prov. . (2.25) 

Ukazatel rentability nákladů je doplňkovým ukazatele k rentabilitě tržeb. Sleduje, 

kolik korun čistého zisku dosáhne podnik vložením jednu korunu celkových nákladů. Lze je 

zapsat pomocí vzorce, 

 
N

EAT
nákladůarentabilit  , (2.26) 

kde N jsou celkové náklady.Rostoucí trend ukazatele ROC, znamená vyšší zhodnocení 

nákladů vložených do podniku. 

2.4.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity jsou další z řady poměrových finančních ukazatelů, které nám 

podají stručné a jasné informace o tom, jak efektivně daná společnost hospodaří se svými 

aktivy nebo třeba jakou má vyjednávací sílu vůči dodavatelům. Rozlišují se dva typy 

ukazatelů. První je rychlost obratu, jenž udává počet obrátek, tedy kolikrát se daná položka 

obrátí za dané období, druhý typ je doba obratu, která uvádí délku období ve dnech, které je 

nezbytné k uskutečnění jednoto obratu. Mezi ukazatele aktivity patří: 

 obrátka celkových aktiv, 

 doba obratu celkových aktiv, 

 doba obratu zásob, 

 doba obratu pohledávek, 

 doba obratu závazků. 

Ukazatelem obratu celkových aktiv měříme efektivnost využívání celkových aktiv 

podnikem. Obrátka aktiv neboli rychlost obratu vyjadřuje, kolikrát se za jeden rok obrátí 
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celková aktiva. Vyšší hodnoty vedou k efektivnějšímu využívání majetku, přičemž by 

hodnota měla být alespoň 1, aby vůbec docházelo k efektivnímu využívání. Obrátka 

celkových aktiv vypadá takto, 

 
A

T
aktivcelkovýchobrátka  , (2.27) 

kde T jsou tržby. 

Doba obratu celkových aktiv je ukazatelem udávající, za jak dlouho dojde k obrátce 

celkových aktiv ve vztahu k tržbám. Čím kratší doba obratu celkových aktiv tím pozitivnější 

jev pro podnik. Lze je zapsat následujícím vztahem, 

 
T

A
aktivcelkovýchobratudoba

360
 . (2.28) 

Ukazatel doby obratu pohledávek vypovídá o strategii podniku při řízení 

pohledávek a udává, za jak dlouho průměrně zaplatí odběratel vystavenou fakturu, vypovídá 

taktéž o platební morálce našich odběratelů. Pokud je tato doba dlouhodobě vyšší než 

průměrná doba splatnosti závazků, je zapotřebí provést opatření směřující k prozkoumání 

kázně odběratelů, jelikož tento stav může mít za následek ohrožení likvidity podniku. Doba 

obratu pohledávek má tvar, 

 
T

P
pohledávekobratudoba

360
 , (2.29) 

kde P jsou pohledávky. 

Oproti němu stojí ukazatel doby obratu závazků. Budeme-li požadovat zjištění doby 

obratu závazků, který udává průměrný počet dnů, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr, 

vypovídá taktéž o naší platební morálce, pro zapsání tohoto ukazatele užijeme vzorec, 

 
T

Z
závazkůobratudoba

360
 , (2.30) 

kde Z jsou závazky. 

Aktivita podniku lze sledovat taktéž pomocí ukazatele doby obratu zásob, 

charakterizující úroveň běžného provozního řízení. Ukazatel je velmi využíván a je citlivý 

na změny v dynamice výkonů. Ukazatel zapíšeme takto, 

 
T

zásoby
zásobobratuDobao

360
 , (2.31) 

kde zásoby vyjadřují celkovou výši zásob v podniku.  
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3 Charakteristika modelu predikce selhání  

Tato kapitola se věnuje přiblížení problematiky scoringových predikčních modelů 

a ratingových modelů, které vyjadřují míru možného selhání daného aktiva v našem případě 

podniku. Tyto modely jsou od sebe odlišné komplikovaností zpracování nebo množstvím 

kvalitních informací, ale také i subjektivním ohodnocením daného instrumentu. V kapitole 

jsou uvedeny metody sestavení scoringového modelu pomocí regresní analýzy 

a diskriminační analýzy, logistická regrese a v závěru jsou uvedené vybrané modely, jež se 

užívají pro hodnocení finančního zdraví podniku. 

Oblast využití modelů predikce selhání je široká, důležitým faktorem je ovšem 

předmět predikce, to co má být predikováno. Může byt užit v sektorech lékařství, sociologii, 

politice, marketingu, financí a dalších společenských oblastech života. Ve finančním sektoru 

nás především zajímá bonita daného klienta a finanční zdraví podniků, či pravděpodobnost 

finanční tísně.
13

 

3.1 Ratingové modely 

Ratingové hodnocení je doplněk k fundamentální analýze, jež vyjadřuje komplexní 

hodnocení daného subjektu a klade si za cíl odhadnutí momentální a budoucí schopnosti 

dostat včas a řádně svým závazkům. Jeho náročnost je spojena především v hodnocení 

velkého množství informací interních i externích. Rating se snaží zjednodušeně poskytnout 

informace o subjektu hodnocení poskytovatelům cizího kapitálu, zároveň dává prostor 

ke zviditelnění klientů, jež usilují o další zdroje financování.
14

 Hodnocení je prováděno 

na základě udělení známky dle ratingové stupnice nezávislou ratingovou agenturou. 

Rating byl v české ekonomice oproti zahraničním nevýznamný pojem. V minulosti 

jeho užití spočívalo převážně k hodnocení úvěrových produktů, v souvislosti s vývojem 

ratingu byl umožněn vznik nových druhů hodnocení (časové hledisko, cílový trh a jeho 

denominace, dluhový instrument apod.). 

V současné době se s ním můžeme střetnout při hodnocení v oblastech kapitálového 

trhu a bankovního sektoru. Na základě ratingu je možné provést hodnocení měst, podniků, 
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 Valecký, Slivková (2012) 

14
 Sedláček (2007) 
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cenných papírů, akcií, syndikovaných úvěrů, směnek, bank, strukturovaného financování 

apod. Je taktéž indikátorem, pomocí nějž lze vymezit možnosti investičních příležitostí. 

Rating agentury jsou hlavními subjekty poskytující rating, přiřazují ratingová 

hodnocení jak emitentům, tak i jednotlivým emisím určitých instrumentů. Jejich vývoj 

probíhal společně s vývojem samotného ratingu. Obecně lze ratingové agentury rozdělit do tří 

skupin. První skupinou jsou agentury lokální a mezinárodní, jelikož velké světové agentury 

nevěnovaly svojí pozornost danému území, došlo ke vzniku lokálních ratingových agentur, 

které o daném území měly více informací a nabízely na něm více ratingových služeb 

za výhodnější ceny. Další skupinou jsou všeobecné a specializované ratingové agentury, 

podstatou specializovaných ratingových agentur je větší odbornost a zaměření se především 

na jeden sektor nebo subjekt hodnocení. Poslední třetí skupinou jsou ratingové agentury dělící 

se dle kooperace s emitentem nebo těžící z veřejných financí, které se rozlišují dle možnosti 

přístupu k hodnocení subjektu nebo informacím. 

Podstatou činnosti těchto agentur jsou nejdůležitější nezávislost a důvěryhodnost. 

Mezi nejvýznamnější agentury můžeme zařadit Moody's, Standard & Poor's a Fitch Ratings, 

které jsou označovány jako „velká trojka“. V České republice můžeme mluvit dále o agentuře 

CRA Rating Agency, poskytující hodnotící známku podnikům, městům a finančním 

institucím. Každá agentura užívá k hodnocení profesionální modely, jež jsou pro ni duševním 

vlastnictvím.
15

 

3.2 Scoringové modely 

Dalším možným způsobem hodnocení finanční a ekonomické situace subjektu jsou 

scoringové modely, jež jsou založeny na kvantitativním finanční analýze dat minulých 

hospodářských obdobích hodnoceného subjektu. Lze však užíti i kvalitativní data, avšak před 

jejich užitím se musí dle příslušných pravidel transformovat na data kvantitativní, což ovšem 

snižuje možnost subjektivního úsudku hodnoceného podniku. Oproti ratingu je zde kladen 

vyšší důraz na výsledky hospodaření minulých období a budoucí výsledky hospodaření slouží 

pouze jako doplněk. Je zapotřebí před provedením hodnocení provést kontrolu vstupních dat 

(fyzickou a logickou) a ověřit zpětnou kompatibilitu se sektorem. Na základně dostupných 

informací je výstup scoringového modelu stejně jako u ratingového způsobu hodnocení 
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určena výsledná známka charakterizující bonitu daného subjektu. Tento způsob hodnocení je 

charakteristický pro hodnocení krátkodobých a standardních obchodů, zejména díky své 

nenáročnosti a jednoduchosti zpracování.
16

 

Scoringové modely jsou užívány převážně ve finančním sektoru (bankovnictví 

a pojišťovnictví). V bankovnictví je scoring užit v souvislosti se zjištěním pravděpodobnosti, 

zdali u klienta hrozí riziko nesplacení poskytnutého úvěru. Hodnocení je prováděno za účelem 

vytvoření kvalitního úvěrového portfolia potencionálních dlužníků banky. V oblasti 

pojišťovnictví je scoring je úžit převážně k odhalování pojišťovacích podvodů.
17

 

Veškeré scoringové modely jsou založeny na vztahu vysvětlované závislé, náhodné 

veličiny, na základě vysvětlující nezávisle proměnných. Nejvíce užívaný systém odhadnutí 

bonity klienta je finanční analýza vycházející ze základních účetních výkazů společnosti 

posledních let. 

Mezi nejznámější bankrotní predikční model patří Altmanovo Z-skóre, jež je 

příkladem default-mode modelu, jež se snaží oddělit podniky, které nedosáhnou stavu selháni 

od těch co defaultu mohou dosáhnout. První přístup default-mode vychází z předpokladu, že 

uvažujeme pouze dva stavy, jimiž jsou selhání a neselhání daného subjektu. Ve druhém 

přístupu vycházíme z mark-to-market, kdy výše úvěrového rizika je dána přechodem dlužníka 

k nižšímu ratingovému stupni.
18

 

V rámci scoringových modelů existuje možnost konstrukce funkce dle kombinace 

objektivních ukazatelů, mezi něž patří data z finančních výkazů, informace o osobách (věk, 

výše platu, apod.). Vztah vysvětlující a vysvětlované proměnné je možné vysvětlit užitím 

statistických metod, mezi něž patří diskriminační analýza, regresní analýza, neuronové sítě 

a logistická regrese, která bude rozpracována v další části práce. 

3.3 Regresní analýza 

Je statistickou metodou, která slouží k modelování a hodnocení vzájemné závislosti 

mezi jednou nebo více vysvětlujícími proměnnými a jedné nebo více vysvětlovanými 
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veličinami, popřípadě několika klasických nenáhodných měřitelných spojitých vysvětlujících 

veličin. 

„Základním motivem regresního přístupu je snaha a potřeba nepřímo působit 

na vysvětlované proměnné volbou, ovlivňováním nebo alespoň snadnějším odhadem hodnot 

vysvětlujících proměnných.“
19

 Regresní analýza je užívána proto, že na vysvětlovanou 

proměnnou nepůsobí vždy jen jedna náhodná veličina oproti funkčnímu vztahu, jedná se 

o stochastický vztah mezi jednotlivými proměnnými. Hlavním cílem je tedy v případě 

regresní analýzy, nalezení stochastického modelu, který danou závislost zobrazuje pomocí 

vhodné funkce. 

Za stochastické veličiny jsou označovány, kdy změna jedné stochastické veličiny 

způsobí změnu rozdělení pravděpodobnosti u druhé náhodné veličiny. Mezi základní rysy 

stochastický veličin je zohlednění působení náhodných vlivu, připuštění možnosti chyb 

při zjišťování údajů a změna závislé může být vyvolána změnou pouze některých nezávislých 

proměnných. 

3.3.1 Regresní funkce 

Regresní funkce vyjadřuje závislost změn středních hodnot u jedné náhodné veličiny, 

vyvolávající změnu hodnot u druhé náhodné veličiny. Na základě regresní funkce lze poté 

zjistit vliv jedné veličiny na hodnoty druhé náhodné veličiny. Regresní funkci je možné 

definovat jako podmíněnou střední hodnotu veličiny Y k lineárním kombinacím jiných 

náhodných proměnných, rovnice má následující tvar, 

 ),()|( xfxYE  , (3.1) 

kde f je příslušná funkce, ),...,,,,1( ,321 nxxxxx   jsou náhodné proměnné 

a ),...,,,( 310 n   vyjadřuje regresní koeficienty. 

3.3.2 Typy regresních modelů 

Regresní modely je možné rozdělit dle tvaru jejich regresní funkce na tři základní 

typy, jimiž jsou lineární modely, nelineární modely a nelineární modely, jež neumožňují 

transformaci na modely lineární. 
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Lineárně regresní model má tvar regresní funkce podobu přímky, paraboly, hyperboly 

nebo roviny. Druhým typem modelu jsou nelineární modely, které lze transformovat 

na modely lineární pomocí regresní mocninné nebo exponenciální funkce. K odhadu těchto 

modelu je nejvíce využívána metoda nejmenších čtverců. Nelineární modely, které nelze 

transformovat na modely lineární metodu nejmenší čtverců nemohou vyučit, ale je možné zde 

aplikovat metodu dílčích průměru, částečných součtů nebo vybraných bodů.
20

 

Zjednodušený regresní model je dán součtem modelované a nemodelované složky 

a lze jej zapsat následovně, 

  Y , (3.2) 

kde ƞ je modelovaná složka, Ɛ je nemodelovaná složka. 

U lineárního modelu je možné pracovat s lineárním modelem nebo s obecným 

modelem. Obecný model má následující tvar, 

 nn ffff   ...3322110 , (3.3) 

kde βn jsou regresní koeficienty, fn jsou funkce původních proměnných Xn a neobsahuje další 

neznámé parametry. Tento model ovšem v sobě nezahrnuje reziduální složku. 

Jestliže přidáme reziduální složku do modelu, dostaneme následující vztah lineárně 

regresního modelu, 

   nnxxxxY ...3322110 , (3.5) 

zde jsou oproti obecnému modelu znázorněny i neznámé konstanty xn, náhodná složka je zde 

vyjádřená pomocí ε, dílčí koeficienty znázorňují vliv, kterým příslušná proměnná přispívá 

k vývoji vysvětlující proměnné. 

3.3.3 Klasický lineární model 

Klasický lineární model, lze znázornit následujícím vztahem, 

   XY , (3.6) 

kde X je matice vysvětlujících proměnných, vektor regresních koeficientu je značen pomocí β 

a ε je zde značí náhodnou složku. Proto, aby se jednalo o klasický lineární model, je třeba, aby 

model plnil následující podmínky.
21

 

                                                 
20

 Kubánová (2003) 

21
 Hebák (2005) 



 

29 

 E(εi)=0 pro i=1,2,3,…,n. Střední hodnota náhodné složky je rovna nule. Neboli 

náhodná složka nepůsobí systematickým způsobem na hodnoty vysvětlované 

proměnné Y, 

 E(εi)=σ
2
 pro i=1,2,3,…,n. Rozptyl náhodné složky splňuje homoskedasticitu, je 

konstantní. Variabilita náhodné složky není závislá na hodnotách vysvětlujících 

proměnných a tedy podmíněná variabilita je rovna neznámé kladné konstantě σ
2
, 

 Cov(εi,εj)=0 pro i≠j, kde i,j=1,2,3,…,n. Kovariance náhodné složky je rovna nule. 

Hodnoty náhodné složky nekorelují mezi sebou, 

 εi pro i=1,2,3,…,n má normální rozdělení. Tato podmínka vyjadřuje normalitu 

pro vysvětlovanou proměnnou, 

 parametry βj, pro j=1,2,3,…,n nabývají libovolných hodnot, na vektor β není 

kladena žádná omezující podmínka, 

 matice X má plnou hodnost, h(X)=k a n>k, mezi příslušnými vysvětlujícími 

proměnnými nesmí existovat funkční závislost a počet vysvětlujících proměnných 

nesmí být větší jak počet pozorování, 

 X je nestochastickou, nenáhodnou, maticí, z čeho plyne, že vysvětlující proměnné 

jsou nenáhodné. 

3.4 Diskriminační analýza 

Tato metoda byla poprvé publikovaná Ronaldem Fisherem v 30. letech minulého 

století přesněji v roce 1936. Analýzu lze zařadit mezi metody lineárního modelování, jejím 

cílem je zjištění závislosti mezi závislou proměnnou a jednotlivými diskriminátory, nezávisle 

proměnnými. Na základě diskriminační analýzy lze klasifikovat nové jednotky dle určitých 

znaků do existujících skupin. Lze ji využít v oblastech medicíny, biologie nebo také v oblasti 

technologie. 

3.4.1 Stanovení cíle diskriminační analýzy 

První částí diskriminační analýzy je stanovení jejího cíle, čímž je nalezení vhodného 

predikčního modelu, který umožní klasifikaci nových pozorování v rámci jednotlivých tříd. 

Existují i další dílčí cíle, mezi něž patří posouzení statisticky významných rozdílů mezi 

jednotlivými skupinami, nalezení znaků přispívající k rozdílnosti jednotlivých skupin, 
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stanovení postupu při klasifikaci objektů do příslušných skupin na základě skóre a stanovení 

počtu a složení jednotlivých tříd.
22

 

3.4.2 Předpoklady diskriminační analýzy 

Dalším krokem je pro správné užití diskriminační analýzy dodržení předpokladů, 

dojde-li k nedodržení těchto podmínek, mohlo by to vést k negativnímu vlivu na klasifikační 

proces a následně i dosažené výsledky diskriminační analýzy. Mezi podmínky se dají 

zařadit:
23

 

 charakteristické znaky jednotlivých prvků musí být kvantitativní, 

 kombinace znaku jsou mezi sebou lineárně nezávislé, 

 vícerozměrné normální rozdělení nezávisle proměnných, 

 přesné definování skupin statistických objektů, 

 existence minimálně dvou skupin, jež musí být větší než počet diskriminačních 

proměnných, 

 kovarianční matice by měly být přibližně stejné velikosti. 

3.4.3 Odhad diskriminační funkce 

Třetí část diskriminační analýzy můžeme označit jako odhad diskriminační funkce, 

jinak řečeno její odvození. Odvození této funkce lze provést pomocí dvou metod. První 

možnou metodou je přímá metoda, která formuluje distribuční funkci dle všech nezávislých 

proměnných, u nichž se nebere v potaz, jakou diskriminační sílou disponují. Druhou metodou 

je kroková metoda, její princip spočívá v postupném zařazení a vyřazení jednotlivých 

nezávislých proměnných, postup je zde tedy velmi podobný regresní analýze.
24

 

Na základě výsledků výběru jednotlivých diskriminantů lze odvodit diskriminační 

rovnici, dle níž lze vypočítat příslušné Z-skóre. Obecná diskriminační rovnice lze zapsat 

následujícím vztahem, 

 nni XbXbXbXbaZ  ...332211  (3.7) 

kde Zi vyjadřuje diskriminační Z-skóre, a znázorňuje úrovňovou konstantu, bn je 

diskriminační koeficient nezávisle proměnné i a Xi je nezávisle proměnná i. 
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3.4.4 Interpretace výsledků 

V další části diskriminační analýzy je proveden odhad koeficientů a jejich interpretace. 

Standardizované diskriminační koeficienty je třeba klasifikovat na základě dosažených hodnot 

a toho jestli jsou hodnoty záporné nebo kladné. Vyšší hodnoty, kladné hodnoty mají pozitivní 

vliv a záporné naopak negativní vliv, diskriminačního koeficientu znamenají vyšší vliv 

koeficientu na diskriminační sílu. 

3.4.5 Ověření predikční síly 

Posledním krokem diskriminační analýzy je ověření predikční síly daného modelu a je 

vhodný pro predikci. Ověření lze provést například pomocí Presoova q-statického testu. 

Podstatou hit poměru je srovnání vypočtené hodnoty s kritickou hodnotou chí-kvadrátu, 

vzorec má následující tvar, 
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 (3.8) 

kde n je počet prvků výběru, ns je příslušný počet správně zařazených prvků a k je množství 

klasifikačních skupin. Klasifikační sílu lze označit za příznivou, jestliže je hodnota  

chi-kvadrátu nižší než q-statistika při dané hladině pravděpodobnosti. Další možností ověření 

schopnosti modelu je hit poměr. 

3.5 Logistická regrese  

Tato metoda byla publikována v 60. letech jakožto alternativní postup metody 

nejmenších čtverců. Jejím cílem je vytvoření modelu vyjadřující vztah mezi vysvětlovanou 

závislou a vysvětlující nezávislou proměnnou. Metoda je principem podobná regresní 

analýze, ovšem oproti lineární regresi dokáže predikovat pravděpodobnost určitého jevu, 

jestliže existuje či naopak neexistuje. S touto metodou se pracuje především v bankovnictví, 

marketingu, technických a přírodních vědách a medicíně. I zde stejně jako v případě 

diskriminační analýzy nebo regresní analýzy lze logistickou regresi popsat do několika 

základních kroků.
25

 

Na místě vysvětlovaných proměnných logistická regrese pracuje s veličinami 

označovány jako dichotomické či multinomické, jež jsou proměnné mající více než dvě 
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kategorie. Dále jsou veličiny rozděleny na nominální proměnné zkoumající kulturu, 

geografický původ apod. Ordinální proměnné zkoumající vzdělání, preference jednotlivých 

osob. Kardinální proměnné zkoumající počet aktivních osob v domácnosti a počet hodin 

strávených v určité činnosti. Toto rozdělení je možné v případě, že je možnost jednotlivé 

kategorie seřadit a určit vzdálenost mezi nimi.  

Druhým typem veličin dichotomické, taktéž známo pod pojmem alternativní 

proměnná, jsou veličiny se specifickým typem kategoriální proměnné, jež nabývají hodnot 

v intervalu od nuly do jedné, což je základní podmínka logistické regrese oproti klasické 

regresní analýze. Tato podmínka udává, že podmíněná střední hodnota vysvětlované 

proměnné musí být větší nebo rovna nule, ale zároveň musí být menší nebo rovna jedné.
26

 

3.5.1 Stanovení cílů 

Stejně jako u předchozích dvou metod i zde je prvním krokem metody stanovení cílů. 

Cíle se značně podobají metodě diskriminační analýzy, jako hlavní cíl lze uvést nalezení 

nezávisle proměnných pomocí, kterých lze znázornit vliv závisle proměnné. Dalším možným 

cílem je stanovení klasifikačního systému, na jehož základě jsme schopni přiřadit příslušné 

členství v jednotlivých skupinách. 

3.5.2 Odhad logistického modelu 

Pro sestavení modelu je zapotřebí mít potřebný vzorek dat, definovat logistický model 

a odhadnout regresní koeficienty. 

Stanovení výše velikosti vzorku je potřebné z důvodu nezkreslování výsledného 

modelu. V případě malého počtů vzorků, může dojít ke vzniku výběrových chyb, naopak 

velký počet zase může způsobit, že budou analyzovány data relativně rozdílně. Za minimální 

počet je uváděn počet 400 vzorků, kdy každá skupina dosáhne alespoň 10 pozorování 

na jeden odhadovaný parametr, neboli nezávisle proměnnou. Oproti diskriminační analýze 

a regresní analýze tedy lze tedy tvrdit, že u metody logistické regrese jsou kladeny vyšší 

požadavky na velikost výběrového vzorku.
27

 

Multikolinearita představuje statisticky významný lineární vztah mezi vysvětlujícími 

proměnnými. Aby byly splněny předpoklady klasického vícerozměrného lineárního 
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regresního modelu, nesmí být vysvětlující proměnné na sobě závislé, neboli nesmí se 

vyskytovat multikolinearita. Mezi nejčastější příčiny multikolinearity patří:
28

 

 stejná trendová tendence ekonomických časových řad, 

 nesprávně zahrnuté zpožděné vysvětlující proměnné, 

 neadekvátní užití umělých proměnných. 

Pro posouzení multikolinearity v modelu se používá F-test, vyplývající  

z Fischerova-Snedecorova rozdělení. Slouží k testování významnosti korelačního koeficientu. 

Stanovení hypotéz: 

H0: korelační koeficient (r
2

x1, x2) = 0 (nevyskytuje se multikolinearita) 

H1: korelační koeficient (r
2

x1, x2) ≠ 0 (vyskytuje se multikolinearita) 

Výpočet testovací statistiky je proveden dle následujícího vztahu, 
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1 , (3.9) 

kde k je počet proměnných včetně úrovňové konstanty, n znázorňuje počet pozorování. 

Určení kritických hodnot lze zapsat následujícím vztahem, 

 FINV (α; k-1; n-k), (3.10) 

kde α představuje opět hladinu významnosti. Mulitkolinearita v modelu může způsobit 

zkreslování odhadnutých parametrů, vysoké hodnoty rozptylu a kovariance odhadů, snížení 

přesnosti odhadu jednotlivých regresních koeficientů. Její odstranění lze provést pomocí 

odstranění vysvětlující proměnné, získání nového vzorku dat atd. 

Vysvětlovaná proměnná Y je binární, jestliže bude nabývat hodnot Y=1 

s pravděpodobností π a hodnoty Y=0 s pravděpodobností (1- π). Charakter pravděpodobnosti 

nastoupení těchto jevů je omezen intervalem <0;1>. Z důvodu omezeného intervalu je třeba 

pracovat s poměrem pravděpodobností existence a neexistence, jež označen jako šance (odds) 

lze pak zapsat následujícím vztahem, 
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1
odds , (3.11) 

hodnoty nabývají nezáporných hodnot intervalu < 0;∞ >. V případě transformace tohoto 

poměru pomoci logaritmické funkce, má logistický model následující vztah, 
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což je hodnota distribuční funkce logistického rozdělení pokud máme jednu vysvětlující 

veličinu, hodnoty nabývají hodnot intervalu < -∞;∞ >. Tato nelineární funkce lze vyjádřit 

symetrickou rostoucí s-křivkou s jedním inflexním bodem pro β1 > 0, 100%π kvantilem 

normovaného logistického rozdělení jsou hodnoty veličiny β0+β1x (logit). Pro β0 < 0 má  

s-křivka klesající tvar a nejedná se o graf distribuční funkce. Normované normální rozdělení 

má podobou distribuční funkci se stejným inflexním bodem, přičemž jeho 100%π kvantil se 

označuje jako probit. Logitové modely jsou upřednostněny, jelikož jejich interpretace je 

jednodušší, přestože je dosahováno obdobných hodnot při odhadu střední hodnoty 

vysvětlované veličiny.
29

 S-křivka je znázorněna na Obr. 3.1. 

Obr. 3.1 S-křivka v grafu distribuční funkce normálního rozdělení 

 

Zdroj: PECKOVÁ, Iva (2007, str. 88) 

Vysvětlující proměnné neboli vstupní hodnoty jsou důležité pro konstrukci modelu, 

hodnocení kvality modelu, jeho využití nebo odhadnutí parametrů. Při výpočtu logistického 

modelu se lze setkat s pojmy kvantitativních nebo kategoriálních nezávislých proměnných. 
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Hlavním předpokladem je aby se jednotlivé kombinace neopakovaly a byly jedinečné. 

V případě opakovaného výskytu se kombinace hodnot zaznamenají do vícerozměrné 

kontingenční tabulky, dále se poté užívá logistické modelování četností získané tříděním. 

Četnosti výskytu kombinací mají binomické rozdělení s pravděpodobnostní funkcí lze zapsat 

následujícím vzorcem, 

     yny

y

n
nyP











  1,|  (3.13) 

kde y je počet případů, při nichž vysvětlovaná proměnná Y=1 a n je celkový počet případů 

konkrétní kombinace hodnot vysvětlujících proměnných. Vysvětlovanou veličinou je relativní 

četnost
n

y
p   s podmíněnou střední hodnotou π.

30
 

Při odhadu regresních koeficientu logistické regrese pracujeme s dichotomickou 

vysvětlovanou proměnnou, z tohoto důvodu je užita metoda maximální věrohodnosti. Tuto 

funkci lze zapsat v případě binomického rozdělení následujícím vzorcem, 
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tento základní tvar ovšem neplní funkci maximalizace. V případě maximalizace této 

věrohodnosti funkce pak má rovnice následující tvar, 
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Výsledná formulace logistického modelu lze zapsat následujícím vztahem, 
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 (3.16) 

kde bi představují jednotlivé regresní koeficienty.
31

 

Zjištění hodnot parametru β, pro něž je věrohodnostní funkce je maximalizována, je 

provedeno pomocí první derivace jednotlivých koeficientů βi. 
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Soustava věrohodnostních rovnic, jež dostaneme po anulování první derivace má 

následující tvar, 

    0 ii xy  , (3.17) 

    0 iii xyx  , (3.18) 

tato soustava věrohodnostních rovnicích je ovšem nelineární v parametrech a pro její řešení je 

zapotřebí speciálních metod, k odhadu parametru je možno využít např. Newtonovu-

Raphsovnovu metodu.
32

 

Po odhadu jednotlivých koeficientů je zapotřebí otestování jejich významnosti, čím se 

zkoumá, jestli se koeficienty v logistickém regresním modelu liší od nuly. Nulové hodnoty 

koeficientu znamenají, že pravděpodobnostní poměr se nemění a daná proměnná nemusí být 

k predikci vysvětlované proměnné vhodná. K testování významnosti koeficientu lze použít 

Waldovo testovací kritérium, jež je možné zapsat následujícím vztahem, 
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kde 
ĵ  označuje odhadnutou hodnotu parametru, směrodatná odchylka odhadnutého 

parametru je označena jako  
js ˆ . Waldova statistika Wj má rozdělení χ

2
-rozdělení s jedním 

stupněm volnosti. 

3.5.3 Ověření správnosti modelu 

Úspěšné a správné sestavení modelu je základním parametrem pro užití modelu jako 

predikčního nástroje. Toto ověření může být provedeno pomocí testování míry těsnosti 

proložení dat logistickým regresním modelem, které lze zapsat následujícím vztahem, 

  1ln2 LD  , (3.20) 

často bývá také označována jako -2LL. Pravděpodobnost reprezentující uskutečnění určité 

události je zde reprezentována pomocí L(1). Čím více se hodnoty blíží nule, tím vyšší je 

vytěsnění proložení dat. Dále se tento ukazatel užívá pro hodnocení statistické významnosti 

koeficientů u dvou regresních modelu, jež lze zapsat následujícím vztahem, 
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proměroměs

proměrombez
G

.mod.Pr

.mod.Pr
ln2 , (3.21) 

kde hodnota G odpovídá poměru věrohodnosti.
33

 

Druhou možností ověření správnosti modelu je provedeno pomocí koeficientů 

determinace R
2
, jež se užívají v lineární regresi. Mezi tyto koeficienty lze zařadit R

2 
Cox & 

Snell a R
2
 Nagelkerke. Nedostatek R

2 
Cox & Snell je především nemožnost nabytí maximální 

hodnoty 1, tento nedostatek je odstraněn pomocí R
2
 Nagelkerke, jakožto jeho modifikace. 

Čím více se jeho hodnota blíží hodnotě 1, tím lépe vysvětluje model změnu závisle proměnné 

pomocí nezávisle proměnných.
34

 

Dalšími možnostmi, pomocí kterých lze ověřit správnost daného modelu, je  

Chí-kvadrát test dobré shody a Hosmer-Lemeshowa statistika. Základem této metody je 

výpočet predikce pravděpodobnosti nabytí hodnoty 1 závisle proměnné vypočítané pro známe 

hodnoty nezávisle proměnných. Vypočtené hodnoty jsou poté dle předem stanovených 

intervalů vzestupně uspořádány do tří a více skupin.
35

 

3.5.4 Interpretace výsledků 

Na základě odvozeného logistického regresního modelu, je třeba interpretace těchto 

regresních koeficientů. Koeficient βk je možné interpretovat jako změnu závisle proměnné, 

která je spojena se změnou hodnoty nezávisle proměnné za nezměněných hodnot ostatních 

proměnných. Kladné hodnoty koeficientu indikují pozitivní jev na výskyt daného jevu, 

naopak záporné hodnoty mají negativní vliv k šanci vzniku určitého jevu. Nulové hodnoty 

nemají žádný vliv na existenci určitého jevu. 

V případě exponenciálních regresních koeficientů exp(βk), nemohou tyto regresní 

koeficienty nabývat záporných hodnot. Získání těchto jednotlivých koeficientů je dosaženo 

porovnáním pravděpodobností výskytu určitého jevu, který lze zapsat následujícím vztahem, 

  
 
 0

1exp
P

P
k




  , (3.22) 

kde  1P  znázorňuje pravděpodobnost vzniku dané jevu a  0P  naopak, že tento jev 

nenastane. Pokud je výsledná hodnota nižší než jedna, má nezávisle proměnná negativní vliv 
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na vysvětlovanou proměnou, pozitivní vliv nastává v případě, že je hodnota koeficientu vyšší 

než jedna.
36

 

3.5.5 Ověření predikční síly modelu 

Po sestavení modelu a interpretací jednotlivých koeficientů je zapotřebí hodnocení 

klasifikační schopnosti modelu. Existují dva základní přístupy ověření predikční síly, jimiž 

jsou klasifikační matice a ROC křivka (Receiver Operating Characteristic) s následně 

odvozenou hodnotou ukazatele AUC (Area Under Curve). 

V následující Tab. 3.1 je zachyceno zobrazení základní strukturu klasifikační matice 

modelu, která zařazuje vypočtené hodnoty do předem definovaných skupin. 

Tab. 3.1 Základní klasifikační matice modelu 

Skutečná skupina Predikovaná skupina 

Skupina A I. Správná predikce sk. A II. Nesprávná predikce sk. A 

Skupina B III. Nesprávná predikce sk. 

B 

IV. Správná predikce sk. B 

Zdroj: Meloun (2006, str. 302) 

Dle výše uvedené Tab. 3.1 je zřetelné, že základní zobrazení matice v sobě obsahuje 

čtyři kvadráty. Za správně predikované hodnoty jsou brány, ty které jsou zařazeny v I. a IV. 

kvadrátu. Naopak II. a III. kvadrát zobrazuje počet nesprávně zařazených prvků v modelu. 

Dle klasifikační matice lze poté dále zjistit procentní úspěšnost modelu, jakou součet správně 

zařazených prvků k celkovému počtu prvku, které byly analyzované. V případě zjištění 

procentního chybného zařazení se postupuje obdobně jako poměr nesprávně zařazených 

prvků k celkovému počtu analyzovaných prvků v souboru. 

Druhým nástrojem pro hodnocení klasifikační (predikční) síly modelu je využití ROC 

křivky. Tato křivka zobrazuje vztah, který vzniká mezi specificitou a senzitivitou testovaného 

vzorku dat. Senzitivita je vyjádřením pravděpodobnosti přiřazení kladnému objektu kladný 

výsledek ve vztahu ke zkoumanému jevu. Oproti tomu pravděpodobnost přiřazení negativního 

objektu negativnímu výsledku ve vztahu ke zkoumanému jevu vyjadřuje specificita. 

V následujícím Obr. 3.2 je zachycena dvojrozměrný graf této křivky. 
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Obr. 3.2 ROC křivka 

 

Zdroj: http://gim.unmc.edu/dxtests/roc3.htm 

Na ose x jsou zaneseny pravděpodobnosti nesprávné zařazení, jež jsou ve výsledném 

hodnocení ovšem pozitivní. Osa y zachycuje pravděpodobnost správného zařazení. 

Při testování predikční síly touto metodou je možný výskyt dvou extrémních situací. Má-li 

ROC křivka tvar diagonály, není vhodný pro predikci, jelikož nemá diskriminační schopnost. 

Oproti tomu druhý extrém nastává při tvaru ROC křivky s levou horní stranou čtvercem, 

v takovémto případě existuje maximální účinnost odhadnutého modelu, jelikož zařadí 

všechny jednotky do příslušných skupin správně. Takovýto model je vhodným nástrojem pro 

predikci díky vysoké diskriminační schopnosti.
37

 

Poslední možností pro ověření klasifikační síly modelu souvisí s předchozí ROC 

křivkou, jelikož se zde pracuje s hodnotou ukazatele AUC, myšlená plocha pod křivkou. 

Využití tohoto ukazatele je především při srovnání dvou a více ROC křivek, aby bylo 

dosaženo co možná nejlepších výsledku pro predikci veličin, pomocí jedné skalární veličiny. 

Na základě této veličiny lze přestoupit k ohodnocení predikční síly logisticky regresního 

modelu dle klasifikační tabulky, která je zachycena v následující Tab. 3.2. 
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Tab. 3.2 Hodnocení AUC 

AUC Hodnocení 

1 – 0,9 Výborné 

0,9 – 0,8 Dobré 

0,8 – 0,7 Obstojné 

0,7 – 0,6 Špatné 

0,6 – 0,5 Neúspěšné 

Zdroj: http://gim.unmc.edu/dxtests/roc3.htm 

3.6 Vybrané predikční modely 

Na začátku třetí kapitoly bylo zmíněno, že predikční modely slouží především 

pro predikci bonity klienta nebo pro predikci finanční tísně daného subjektu. Tyto modely se 

dají rozdělit do dvou hlavních skupin, jimiž jsou bonitní a bankrotní modely, u obou těchto 

modelu se vychází z předpokladu budoucího negativního vývoje finanční situace a možnosti 

její dřívější identifikace na základě jistých příznaků. Dalším společným znakem modelů je 

pomocí jednoho čísla vyjádřit finančně ekonomické zdraví podniku spolu s jeho výkonností. 

Mezi tyto modely lze zařadit modely založené na lineární a nelineární regresi, modely 

diskrétní volby, diskriminační analýzu, expertní systémy, fuzzy modely a neuronové sítě.
38

 

3.6.1 Bonitní model 

První skupina modelu si klade za cíl hodnocení finančního zdraví podniku, zda je 

společnost bonitní, či nikoli, popřípadě jestli má tendence ke zhoršení finanční situace, oproti 

tomu bankrotní modely slouží především k hodnocení možnosti úpadku podniku. Modely jsou 

postaveny na teoretických poznatcích a historických datech. Mezi výhody těchto modelu patří 

také určení postavení podniku v oboru podnikání.
39

 Podstata těchto modelů je ve výpočtu 

vybraných ukazatelů finanční analýzy, přiřazení bodů dle jejich hodnot a klasifikace bonity 

na základě jejich součtu. 

Příkladem bonitních modelu jsou: 

 Index bonity, 

 Kralickův Quicktest, 

 Tamariho model. 
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Index bonity je příkladem multivariační diskriminační analýzy dle zjednodušené 

metody, index je užíván především v německy mluvících zemí.
40

 Model je založen na výpočtu 

hodnot následujících šesti ukazatelů, 
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Z těchto ukazatelů je následně vypočten index bonity označen jako Bi dle 

následujícího vzorce, 

 654321 1,03,051008,05,1 xxxxxxBi  , (3.28) 

výsledek tohoto vztahu je poté základním kritériem hodnocení Indexu bonity, následující 

Tab. 3.3 zobrazuje klasifikační stupnici. 

Tab. 3.3 Klasifikační stupnice Indexu bonity 

Hodnota indexu Bi Finanční pozice 

3 a více Extrémně dobrá 

(2;3) Velmi dobrá 

(1;2) Dobrá 

(0;1) Určité problémy 

(-1;0) Špatná 

(-2;-1) Velmi špatná 

(-3;-2) Extrémně špatná 

Zdroj: Sedláček (2001, str. 128) 
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Tamariho model publikoval na základě praxe a zkušenosti M. Tamari v 60 letech, 

který pracoval jako bankovní úředník. Model neumožňuje přesné hodnocení finančního zdraví 

podniku na českých podnicích, jelikož pochází ze zahraničí. Model ovšem dodnes zachovává 

svojí vypovídací schopnost, protože vychází ze skutečného rozložení vysledků ukazatelů 

v příslušné skupině.
41

 

Kralickův Quicktest je tvořen soustavou čtyř poměrových ukazatelů, vybrané z oblastí 

stability, likvidity, rentability a výsledku hospodaření. Model se skládá ze tří částí. První část 

je věnována hodnocení finanční stability na základě součtu R1 a R2 vyděleného dvěma. 

Dalším krok spočívá ve vyhodnocení výnosové situace, pomocí součtu R3 a R4 děleného 

dvěma. Poslední třetí krok je součet vypočtených hodnot finanční stability a výnosové situace 

vydělené dvěma. Ukazatelé je možno zapsat následujícími vztahy, 
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Stejně jako v případě Indexu bonity je pro vyjádření Kralickova Quicktestu zapotřebí 

klasifikační stupnice, jež je znázorněna v následující Tab. 3.4. 

Tab. 3.4 Klasifikační stupnice Kralickova Quicktestu 

Body/ukazatel R1 R2 R3 R4 

0 <0 <3 <0 <0 

1 (0;0,1) (3;5) (0;0,08) (0;0,05) 

2 (0,1;0,2) (5;12) (0,08;0,12) (0,05;0,08) 

3 (0,2;0,3) (12;30) (0,12;0,15) (0,08;0,1) 

4 >0,3 >30 >0,15 >0,1 

Zdroj: Růčková (2008, str. 81) 
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Hodnoty nad úrovní 3 představují bonitní firmy, další skupinou tvoří firmy, které lze 

zařadit do intervalu 1 – 3 prezentuji šedou zónu a poslední skupina jsou firmy, které nabývají 

hodnot nižších, než 1 se označují za firmy, které mohou mít finanční problémy. 

3.6.2 Bankrotní model 

Tyto modely jsou, jak už vyplývá z jejich názvu, využívány především pro predikci 

možných existenčních potíží společnosti. Jak bylo zmíněno, tyto modely jsou založeny 

na historických datech a předpokládá se, že několik období před defaultem již firma vykazuje 

určité příznaky ohrožení firmy, mezi něž patří problémy s běžnou likviditou, výší čistého 

pracovního kapitálu, či ohrožení. Mezi bankrotní modely lze zařadit: 

 Altmanův model, 

 Index IN, 

 Beaverův model, 

 Talferův model. 

Základní princip těchto modelů spočívá ve výpočtu vybraných finančních ukazatelů 

z vybraných oblastí, rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity, a přiřazení jednotlivých vah 

dle významnosti. Dosazením do diskriminační funkce dostaneme číslo, pomocí něhož je 

možno odhadnou budoucí problémy, na základě příslušné klasifikační stupnice modelu. 

Altmanův model bankrotu publikoval v roce 1968 profesor financí 

Edwardem I. Altman. Kdy pomocí násobné diskriminační analýzy chtěl zjistit váhu 

jednotlivých poměrových ukazatelů, které poté byly zahrnuty do modelu jako proměnné. 

Váhy byly zjištěny při rozsáhlém empirickém průzkumu v USA uskutečněného na konci 60.  

a v průběhu 80. let. Výsledkem Altmanovi diskriminační analýzy, která byla provedena 

na dvou skupinách firem (bankrotující a nebankrotující), byla diskriminační funkce, dle níž 

lze sestavit výsledné Z-skóre pro firmy.
42

 Ukazatele, jež tvoří výslednou hodnotu, lze zapsat 

následujícími rovnicemi, 
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Výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou dosaženy do následující rovnice  

pro dosažení daného Z-skóre dané firmy, 

 54321 6,03,34,12,1 XXXXXZ  , (3.38) 

výsledné Z-skóre poté umožňuje klasifikaci finanční situace firmy a určení toho zdali podnik 

má určující znaky bankrotu, či nikoli. Následující Tab. 3.5 vyjadřuje klasifikační stupnici 

Altmanova modelu. 

Tab. 3.5 Klasifikační stupnice Altmanova modelu akciových podniků 

Hodnota Z-skóre Finanční situace 

>2,99 Uspokojivá finanční situace 

1,81-2,99 Šedá zóna 

<1,81 Vážné finanční problémy 

 

Kde šedá zóna značí, podniky u nichž se nedá jednoznačně určit, zda se jedná  

o finančně zdravou firmu, či naopak firmu, u níž může dojít k selhání. 

Druhá modifikace Altmanova modelu je věnována ostatním podnikům, které nejsou 

veřejně obchodovány na burze, mezi něž patří společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Její 

vztah lze vyjádřit pomocí následující rovnice, 

 54321 998,042,0107,3847,0717,0 XXXXXZ  , (3.39) 

následujíc klasifikační stupnice je pro tyto podniky vyjádřená v Tab. 3.6. 

Tab. 3.6 Klasifikační stupnice Altmanova modelu pro s.r.o. 

Hodnota Z-skóre Finanční situace 

>2,9 Uspokojivá finanční situace 

1,2-2,99 Šedá zóna 

<1,2 Vážné finanční problémy 

 

Altmanův model ovšem nelze aplikovat jednotně na veškeré ekonomiky, jelikož 

existuje různorodost v jejich vývoji, tudíž jeho užití je omezené a nemusí mít vypovídající 
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schopnost. Tato analýza je spíše vhodná pro středně velké podniky, u kterých je zaručené 

dostatečné množství informací a zároveň u nich není předpoklad selhání.
43

 

Dalším možným modelem je Index IN95, který má v podmínkách české ekonomiky 

vyšší vypovídací schopnost ohledně posouzení finančního zdraví firmy. Tento model byl 

publikován manžely Neumaierovými. Stejně jako předchozí Altmanův model vychází 

z analýzy poměrových ukazatelů z oblasti zadluženosti, výnosnosti, likvidity a aktivity a dle 

odvětví působnosti je ukazatelům přiřazena váha. Základní tvar modelu má následující 

podobu, 
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kde Vn jsou jednotlivé váhy ukazatelů dle oblasti podnikání, A jsou celková aktiva společnosti, 

CZ jsou cizí zdroje, Ú jsou nákladové úroky, T jsou celkové tržby, Zkr jsou krátkodobé 

závazky, B.Úvěrkr značí krátkodobé úvěry a Zpo splatnosti jsou závazky po době splatnosti. 

Následující Tab. 3.7 vyjadřuje klasifikační stupnici. 

Tab. 3.7 Klasifikační stupnice Indexu IN95 

Hodnota IN95 Finanční situace 

>2 Zdravý finanční podnik 

1-2 Nevyhraněné výsledky 

<1 Pravděpodobnost existenčních 

problému  

Podniky u nichž jsou nevyhraněné výsledky, znamenají hodnoty blížící se jedné 

potencionální problémy daného podniku. Proběhla ovšem i modifikace tohoto ukazatele 

o nové poznatky a první z modifikací je index IN99 vyjadřující kvalitu podniku z finančního 

hlediska. Druhá modifikace spočívá ve spojení předchozích dvou a je označována jako index 

IN01, jako poslední modifikace je uváděn index IN05.
44
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4 Sestavení a aplikace scoringového predikčního modelu  

Tato kapitola se věnuje hlavnímu cíli diplomové práce, kterým je sestavení 

predikčního modelu na základě teoretických poznatků, které byly popsány v předchozí 

kapitole. Model je stanoven pomocí logistické regrese na datech společností s ručením 

omezeným působící v České republice. V první části kapitoly budou představeny cíle 

predikčního modelu. Druhá část popisuje jednotlivé vstupní data, pomocí nichž je sestaven 

predikční model. Ve třetí části je provedena jednorozměrná analýza, analýza multikolinearity 

spolu s jejím odstraněním a vícerozměrná analýza vybraného analyzovaného vzorku dat. 

V dalších částech je proveden odhad logistického modelu spolu s ověřením a verifikací  

a intepretací dosažených výsledků. Výpočty modelu jsou provedeny pomocí statistického 

programu IBM SPSS Statistics 20, ověření je provedeno pomocí MS EXCEL. 

4.1 Stanovení cíle predikčního modelu  

V ČR v posledních letech došlo k výraznému zvýšení úpadku firem. Cílem této 

diplomové práce je stanovení predikčního modelu. Daný predikční model se snaží odhadnout, 

s jakou pravděpodobností dojde u k úpadku firem, společností s ručením omezeným, 

působících v ČR pomocí významných hodnot získaných z finanční analýzy a příslušnými beta 

koeficienty.  

Při sestavování predikčního modelu je zvolen ještě předpoklad, aby ukazatelé, k nimž 

budou přiřazeny příslušné beta koeficienty, měli zastoupení alespoň jednoho ukazatele 

z každé oblastí, finanční stability a zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity. 

Druhým předpokladem je získání dostatečného vzorku dat pro sestavení predikčního 

modelu. Ideální počet pro odhad pomocí metody logistické regrese je vzorek obsahující 400  

a více dat. 

4.2 Vstupní data pro sestavení predikčního modelu  

Pro stanovení predikčního modelu budou jako základ sloužit data získaná z finanční 

analýzy provedené u jednotlivých společností na základě jejich finančních výkazů. Finanční 

výkazy firem jsou brána z informačního systému MagnusWeb společnosti České kapitálové 

informační agentury (ČEKIA) a to konkrétně rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Jako hlavní 
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indikátor výběru společností jsou brány společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), jež mají 

územní působnost v ČR. 

Pro účely finančně nezdravích firem jsou brány firmy, u kterých byl indikován 

úpadek, jehož podstatou je nedodržení závazků dlužníka vůči věřiteli, jinak řečeno platební 

neschopnost. Tento vzorek dat složen z celkového počtu 720 firem, z nichž 329 vykazovaly 

jisté znaky finanční tísně a u 391 společností tyto znaky nevykazovaly. Hlavním stanoviskem 

při získávání dat, aby model měl co nejvyšší vypovídající schopnost, je dosažení časového 

horizontu dvou let. Finanční výkazy firem jsou brány za období 2012-2014, přičemž v roce 

2014 se jednalo o výkazy u jediné firmy, u které nebylo možné z důvodu nedostatečných 

podkladů a úplnosti provést finanční analýzu a s danými výkazy této firmy nebylo tedy dále 

počítáno a byly vyřazeny. Dále ještě byly vyřazeny výkazy 14 dalších firem, jelikož nebylo 

možné provést kompletní finanční analýzu. 

Jak již bylo zmíněno dříve jako hlavní zdroj pro tvorbu a predikčního modelu slouží 

data z finanční analýzy provedené na dostupných finančních výkazech společností. Výpočty 

finanční analýzy jsou provedeny dle vztahů 2.4 – 2.31, které jsou více rozepsány v druhé 

kapitole diplomové práce. Finanční analýza obsahuje 28 poměrových ukazatelů z oblasti 

finanční stability a zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity. Tyto výpočty poté sloužily 

jako vysvětlující proměnné pro sestavení predikčního modelu pomocí logistické regrese. 

Při aplikaci finanční analýzy byly identifikovány problémy výpočtu u tří poměrových 

ukazatelů, úrokové krytí, stupeň krytí stálých aktiv a kapitalizační míra. Jestliže firma měla 

nulové nákladové úroky, nebylo možné ukazatel úrokového krytí spočíst, ovšem oproti 

tomuto ukazateli stojí ukazatel úrokového zatížení, které počítá se stejnými daty. Ukazatel 

stupeň krytí stálých aktiv byl vyřazen, protože u některých firem byla položka dlouhodobých 

aktiv nulová. Stejný problém nastal i u ukazatele kapitalizační míry, kdy ovšem velké 

množství firem mělo nulové dlouhodobé závazky potřebné pro jeho výpočet. Tyto ukazatelé 

tedy byly vyřazeny pro účely sestavení predikčního modelu.  

Dalším problém byla duplicita finančních výkazů jedné firmy, veškeré firmy, které 

vykazovaly finanční data za rok 2013, měly dostupná data i za rok 2012. Dvě firmy 

vykazovaly data za dílčí čtvrtletí roku. Z tohoto důvodu byla brána data pouze posledního 

čtvrtletí roku, který daná firma vykazovala. Dalším problémem při výpočtu finanční analýzy 

byla nedostatečná data firem. Firmy nevykazovaly tržby, které jsou zapotřebí pro výpočet 

poměrových finančních ukazatelů. Celkově bylo vyřazeno, jak již bylo zmíněno výše, 14 

firem. 
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Celkový vzorek firem je dále snížen o dalších 66 firem, aby při sestavování modelu 

bylo zastoupení finančně zdravých a nezdravých podniků rovnoměrné. Pro účely sestavení 

predikčního modelu úpadku firem pomocí logistické regrese tedy sloužil vzorek složen 

z finanční analýzy 646 podniku ve formě s.r.o. Vzorek 646 firem je dále rozdělen na dvě 

skupiny, ve kterých je stejné zastoupení dobrých a špatných podniku. První skupinu tvoří 

analyzovaný vzorek dat, který se skládal ze 400 firem. Druhá skupina je označena jako 

klasifikovaný vzorek, který se skládá z 246 firem. Kompletní výčet finančně zdravých 

podniků a podniků v úpadku, které sloužily pro sestavení predikčního modelu, je součástí 

Přílohy č.1. 

4.3 Logistická regrese 

Cílem logistické regrese je nalezení vztahu mezi nezávisle proměnnými taktéž 

označovány jako vysvětlující proměnné a závisle proměnné, viz podkapitola 3.5, principem 

tedy je modelování vztahu mezi těmito dvěma typy proměnných. Nezávisle proměnné, 

na základě nichž je provedena tvorba modelu jsou finanční ukazatelé z oblasti finanční 

stability a zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity. Metoda, jež byla užita v této 

diplomové práci, se nazývá binární logistická regrese. Podstatou této metody je, že 

vysvětlovaná proměnná, která značí úpadek firmy, nabývá pouze dvou hodnot. Firmy, 

u kterých se projevil úpadek, jsou pro účel logistické regrese označeny hodnotou 1 a firmy 

reprezentující finančně zdravou firmu nabývají hodnot 0. V případě predikce modelu finančně 

zdravých firem by se pro účel logistické regrese firmy, u kterých nebyl zaznamenán úpadek, 

označily 1 a firmy v úpadku 0. 

Pro sestavení logistického regresního modelu se vychází z očištěného vzorku dat, 

který tvoří 646 společností. První skupina, označena jako analyzovaný vzorek, je tvořena 400 

společnostmi, ve stejném zastoupení finančně zdravých (200) a podniků, u nichž byl 

identifikován úpadek (200) ve sledovaném období 2012 – 2013. Druhá skupina, označena 

jako klasifikovaný vzorek, je tvořena zbývajícími 246 podniky v rovnoměrném zastoupení 

finančně zdravých podniku (123) a podniků, u nichž byl identifikován úpadek (123). 

4.3.1 Jednorozměrná analýza 

U sestavování predikčního modelu je vždy nutné pracovat se statisticky významnými 

nezávisle proměnnými, je tedy zapotřebí zjistit, které veličiny jsou a naopak nejsou statisticky 
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významné pro sestavení regresního modelu. Z tohoto důvodu je jako první provedena 

jednorozměrná analýza, dle které budou vyřazeny příslušné vysvětlující proměnné, které 

jelikož nejsou významné, nebudou zařazeny do modelu. 

V následující Tab. 4.1 jsou zachyceny hodnoty statistické významnosti vlivu 

jednotlivých nezávisle proměnných, finančních ukazatelů, ve vztahu k závisle proměnné, 

neboli jaký dopad má příslušná vysvětlující proměnná na defaultní situaci dané společnosti. 

Pro další pokračování v sestavování modelu je zapotřebí pracovat pouze s proměnnou, která 

je statisticky významná veličina. Významnost je uváděna jako significance (sig.) a nesmí 

překročit hladinu významnosti 0,05. 

Tab. 4.1 Statistická významnost poměrových ukazatelů na defaultní situaci firmy 

 Variables Score df Sig. 

Tok_I 88,662 1 ,000 

Tok_II 85,891 1 ,000 

Lik_Cel 7,631 1 ,006 

Lik_Poh 7,127 1 ,008 

Lik_Oka 2,620 1 ,106 

Uk_Likv 6,455 1 ,011 

ROA 2,199 1 ,138 

ROE 1,366 1 ,242 

ROCE 1,408 1 ,235 

ROS 4,186 1 ,041 

Prov_Z_Roz 2,691 1 ,101 

ROC 4,716 1 ,030 

OA_Cel 12,304 1 ,000 

DO_A 5,681 1 ,017 

DO_Poh 3,602 1 ,058 

DO_Záv 6,103 1 ,013 

DO_Zás 1,720 1 ,190 

Koef_Sam 3,919 1 ,048 

Zadl_Cel 3,939 1 ,047 

Cur_Debt 4,066 1 ,044 

Fin_Lave 1,421 1 ,233 

Ú_Zat ,327 1 ,567 

Splat_Dl 5,898 1 ,015 

LP 3,160 1 ,075 

Úv_Zadl 1,605 1 ,205 
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Ze získaných výsledků zobrazených v předchozí Tab. 4.1 je patrné, že z 25 celkových 

ukazatelů je 11 ukazatelů statisticky nevýznamných a jsou vyloučeny z daného modelu. 

Konkrétně jsou vyřazeny čtyři ukazatele finanční stability a zadluženosti, jimiž jsou úvěrová 

zadluženost, loans/pasiva, úrokové zatížení, finanční páka. Dále jsou vyřazeny čtyři ukazatele 

rentability, kterými jsou rentabilita celkových aktiv, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita 

dlouhodobých zdrojů a provozní ziskové rozpětí. Za nevyhovující pro stanovení predikčního 

modelu je dále označen z oblasti likvidity ukazatel okamžité likvidity. Mezi ukazatele 

zastupující poslední skupinu aktivity, které nejsou do modelu zařazeny, patří doba obratu 

pohledávek, která ovšem hranici 5% přesáhla minimálně a doba obratu zásob. 

Po vyřazení výše zmíněných ukazatelů pro sestavení logistického regresního modelu 

zůstalo 14 ukazatelů. Jedná se o šest ukazatelů z oblasti finanční stability a zadluženosti, mezi 

něž patří peněžní tok I, peněžní tok II, koeficient samofinancování, celková zadluženost, 

běžná zadluženost a doba splatnosti dluhu. Oblast rentability zastupují dva ukazatelé, 

rentabilita tržeb a rentabilita nákladů. Další oblast likvidity reprezentují tři ukazatelé, celková 

likvidita, pohotová likvidita a poměrový ukazatel likvidity. Poslední skupinu ukazatelů 

aktivity zastupují tři ukazatelé, obrátka celkových aktiv, doba obratu celkových aktiv a doba 

obratu závazků. Pozitivním jevem se může označit, že pro další pokračování je možné 

i nadále pokračovat se všemi oblastmi finanční analýzy. 

4.3.2 Analýza a odstranění multikolinearity 

Aby predikční model bankrotu jednotlivých společností měl vypovídající schopnost 

a nedocházelo ke zkreslení výsledků a dalším možným negativním jevům, je důležité zabránit 

popřípadě odstranit lineární závislost mezi jednotlivými vysvětlujícími proměnnými. Tato 

část se věnuji analýze a následnému odstranění tohoto negativního jevu. Výskyt 

multikolinearity lze vyjádřit pomocí korelačního Personova koeficientu. Hodnoty, které jsou 

vyšší než 0,8 nebo nižší než -0,8 značí lineární závislost mezi jednotlivými vysvětlujícími 

proměnnými. Tyto ukazatelé finanční analýzy, u nichž korelace nesplňuje zmíněný interval 

vyloučit. Vyřazení jednotlivých proměnných ze skupin lineárně závislých ukazatelů je 

provedeno, aby hodnoty tohoto koeficientu byly mezi zbylými ukazateli co nejnižší. 

V následující Tab. 4.2 jsou znázorněny hodnoty Personovi korelace mezi jednotlivými 

proměnnými. 
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Tab. 4.2 Hodnoty Personovi korelace mezi jednotlivými ukazateli 
 Tok

_I 

Tok

_II 

Lik_

Cel 

Lik_P

oh 

Uk_Li

kv 

RO

S 

RO

C 

OA_

Cel 

DO_

A 

DO_Z

áv 

Koef_S

am 

Zadl_

Cel 

Cur_D

ebt 

Splat_

Dl 

Tok_I 1 ,931 ,129 ,175 ,128 ,10
5 

,21
5 

-,123 -
0,05 

-0,06 ,113 -,113 -,106 -0,06 

Tok_II ,931 1 ,117 ,158 ,132 ,12
5 

,24
6 

-,125 -
0,06 

-0,07 ,119 -,119 -,112 -0,06 

Lik_Ce

l 

,129 ,117 1 ,815 0,05 0,0

1 

-

0,0
5 

-0,06 -

0,01 

-0,01 0,02 -0,02 -0,03 -0,02 

Lik_Po

h 

,175 ,158 ,815 1 0,06 0,0

1 

-

0,0

8 

-0,06 -

0,01 

-0,02 0,02 -0,02 -0,04 -0,05 

Uk_Li

kv 

,128 ,132 0,05 0,06 1 0,0
5 

0,0
8 

-,862 0,01 0,00 ,951 -,951 -,950 0,01 

ROS ,105 ,125 0,01 0,01 0,05 1 ,25

1 

-0,03 -

,215 

-,150 0,05 -0,05 -0,05 0,06 

ROC ,215 ,246 -0,05 -0,08 0,08 ,25
1 

1 -0,08 -
0,05 

-0,05 0,08 -0,08 -0,07 0,04 

OA_Ce

l 

-

,123 

-,125 -0,06 -0,06 -,862 -

0,0
3 

-

0,0
8 

1 -

0,06 

-0,05 -,910 ,910 ,915 0,00 

DO_A -

0,05 

-0,06 -0,01 -0,01 0,01 -

,21

5 

-

0,0

5 

-0,06 1 ,882 0,01 -0,01 -0,01 0,07 

DO_Zá

v 

-

0,06 

-0,07 -0,01 -0,02 0,00 -

,15
0 

-

0,0
5 

-0,05 ,882 1 0,00 -0,00 0,00 0,10 

Koef_S

am 

,113 ,119 0,02 0,02 ,951 0,0

5 

0,0

8 

-,910 0,01 0,00 1 -1 -,999 0,01 

Zadl_C

el 

-
,113 

-,119 -0,02 -0,02 -,951 -
0,0

5 

-
0,0

8 

,910 -
0,01 

-0,00 -1 1 ,999 -0,01 

Cur_D

ebt 

-

,106 

-,112 -0,03 -0,04 -,950 -

0,0
5 

-

0,0
7 

,915 -

0,01 

0,00 -,999 ,999 1 -0,01 

Splat_

Dl 

-

0,06 

-0,06 -0,02 -0,05 0,01 0,0

6 

0,0

4 

0,00 0,07 0,10 0,01 -0,01 -0,01 1 

 

Z výše uvedené Tab. 4.2 je zřetelné, že je lineární závislost mezi ukazateli 

peněžní tok I a peněžní tok II, Personův koeficient dosahuje hodnoty 0,931. Další lineární 

závislost je mezi ukazateli celková likvidita pohotová likvidita, zde je výše koeficientu 0,815. 

Mezi ukazateli reprezentující ukazatele aktivity, doba obratu aktiv a doba obratu závazků, je 

taktéž zjištěna nevyhovující hodnota Personova korelačního koeficientu 0,882. Poslední 

skupinou ukazatelů mezi, kterými byla zjištěna lineární závislost pomocí korelačního 

koeficientu je poměrový ukazatel likvidity, obrátka celkových aktiv, koeficient 

samofinancování, celková zadluženost a běžná zadluženost. Z této tabulky je taktéž patrné, že 

u tří ukazatelů není detekována žádná lineární závislost, mezi tyto ukazatele patří rentabilita 

tržeb, rentabilita nákladů a doba splatnosti dluhu. U těchto ukazatelů tudíž není zapotřebí 

provést jejich vyloučení. Na základě výše zmíněných poznatků jsou pro účely sestavení 

predikčního modelu vyřazeny ukazatelé peněžní tok II, pohotová likvidita, poměrový ukazatel 

likvidity, obrátka celkových aktiv, celková zadluženost, běžná zadluženost a doba obratu 

závazků. 
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4.3.3 Vícerozměrná analýza 

Z výše provedené jednorozměrné analýzy a analýzy multikolinearity spolu 

s odstraněním lineárně závislých proměnných mezi vysvětlujícími veličinami lze přestoupit 

k vytvoření binárního logisticky regresního modelu. K sestavení tohoto modelu je užita 

kroková metoda Stepwise regresion statistického programu IBM SPSS. Tato metoda je 

založena na principu forward, který postupně zařazuje jednotlivé veličiny do modelu 

na základě určitých kritérií. 

Nultý krok metody Stepwise zaznamenává tvorbu modelu, který zahrnuje veškeré 

vysvětlující proměnné. Následující Tab. 4.3 zaznamenává míru těsnosti proložení dat 

logistického regresního modelu. Tato míra proložení dat vyjadřuje pravděpodobnost 

uskutečnění určitého jevu. 

Tab. 4.3 Míra těsnosti proložení dat 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Step 0 554,518 0,000 

 

Ze získaných výsledků zobrazených v předchozí Tab. 4.3 lze vyčíst, že výše zmíněné 

charakteristiky dosahuje hodnoty 554,518. V dílčích krocích metody Stepwise jsou postupně 

zařazeny jednotlivé vysvětlující proměnné do modelu, zároveň dochází ke sledování popisné 

statistiky při určité hladině významnosti. Hladina statistické významnosti stanovena 

pro potřeby zařazení vybraného finančního ukazatele do modelu je 0,05. Dle výsledků, které 

jsou dosaženy pomocí krokové metody Stepwise je zjištěno, že do modelu nevstupují dva 

ukazatelé, rentabilita tržeb a koeficient samofinancování. Další problém nastává při využití 

ukazatele peněžní tok I, který do modelu sice vstoupí, ale statistický program IBM SPSS 

neumožní vstup dalších ukazatelů do modelu, z tohoto důvodu je tento poměrový ukazatel 

vyřazen, jakožto vysvětlující proměnné. Ostatní ukazatelé mezi, jimiž se nevyskytuje dle 

testování multikolinearita, vstupují do modelu. 

Následující Tab. 4.4 zachycuje celkový vývoj metody Stepwise při využití ukazatelů 

koeficient samofinancování, doba splatnosti dluhu, rentabilita tržeb, rentabilita nákladů, doba 

obratu aktiv a likvidita celkem. 
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Tab. 4.4 Jednotlivé kroky metody Stepwise 

    Score df Sig. 

Step 0 Koef_Sam 3,919 1 ,048 

  Lik_Cel 7,631 1 ,006 

  Splat_Dl 5,898 1 ,015 

  ROS 4,186 1 ,041 

  Ren_N 4,716 1 ,030 

  DO_A 5,681 1 ,017 

Step 1 Koef_Sam 3,174 1 ,075 

  Splat_Dl 4,662 1 ,031 

  ROS 3,287 1 ,070 

  Ren_N 4,286 1 ,038 

  DO_A 5,501 1 ,019 

Step 2 Koef_Sam 3,323 1 ,068 

  Splat_Dl 5,803 1 ,016 

  ROS 2,764 1 ,096 

  Ren_N 4,108 1 ,043 

Step 3 Koef_Sam 3,496 1 ,062 

  ROS 3,343 1 ,067 

  Ren_N 4,398 1 ,036 

Step 4 Koef_Sam 2,551 1 ,110 

  ROS ,784 1 ,376 

 

Jak naznačují údaje v Tab. 4.4 je patrné, že v nultém kroku metody postupné regrese je 

do modelu zařazen ukazatel likvidita celkem, hodnota skoré činí 7,631 při statistické hladině 

významnosti 0,006. Následně dochází k přepočtení jednotlivých charakteristik a sestavení 

nového modelu predikce úpadku v dalším kroku metody postupné regrese. Druhá proměnná, 

která vstupuje do modelu, je při nejvyšším dosaženém skóre 5,501 prvního kroku ukazatel 

doba obratu aktiv, statistická hladina významnosti je 0,019. V dalším kroku jako první 

dochází opět k celkovému přepočtení výše zmíněných charakteristik u zbývajících ukazatelů 

a sestavení modelu predikce úpadku a na základě toho vstupuje v druhém kroku metody 

Stepwise ukazatel doba splatnosti dluhu. Hodnota skóre tohoto ukazatele je 5,803 a hladina 

významnosti 0,016. Ve třetím kroku po přepočtení charakteristik a sestavení modelu predikce 

úpadku je do modelu zařazen ukazatel rentability nákladů při dosaženém skoré 4,398 

a hladině významnosti 0,036. V posledním čtvrtém kroku do modelu po přiřazení nově 

vypočtených charakteristik do modelu vstupují poslední dva ukazatele. Koeficient 

samofinancování má hodnotu skóre 2,551, ale hladina významnosti je 0,110, což nesplňuje 
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podmínky pro zařazení do logistického regresního modelu. Stejný problém nastává 

u ukazatele rentability tržeb, hodnota skóre je 0,784, ale hladina významnosti je 0,376. 

Pro další postup sestavení predikčního modelu úpadku firem jsou tedy statisticky 

významné čtyři ukazatelé. Za pozitivní jev je bráno, že tyto ukazatele reprezentují jednotlivé 

oblasti finanční analýzy, oblast finanční stability a zadluženosti zastupuje ukazatel doba 

splatnosti dluhu, oblast likvidity reprezentuje likvidita celkem, v oblasti rentability je to 

ukazatel rentability nákladů a za ukazatele aktivity je zde brán doba obratu aktiv. 

4.4 Odhad logistického modelu  

Tato část kapitola je věnována samotnému sestavení predikčního modelu úpadku 

společností pomocí logistické regresní funkce a následnému dosazení do obecné rovnice 

pro vyjádření logistického modelu. Tato funkce bude dále sloužit pro přiřazení jednotlivých 

společností do případné bankrotní skupiny. Dále je testována významnost koeficientů 

při vyšším počtu nezávisle proměnných v modelu pomocí Waldovy statistiky. Následující 

Tab. 4.5 znázorňuje souhrnné statistiky takových vysvětlujících proměnných (poměrových 

ukazatelů finanční analýzy), které jsou finálně zařazeny do modelu dle předchozího testování.  

Tab. 4.5 Charakteristiky vysvětlujících proměnných v daných krocích Stepwise 

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 Lik_Cel -0,05749 0,02064 7,75842 1 0,00535 0,94413 

  Constant 0,25102 0,12726 3,89081 1 0,04855 1,28534 

Step 2
b
 Lik_Cel -0,05858 0,02084 7,90325 1 0,00493 0,94310 

  DO_A 0,00011 0,00006 2,86970 1 0,09026 1,00011 

  Constant 0,14154 0,13564 1,08894 1 0,29671 1,15205 

Step 3
c
 Lik_Cel -0,05342 0,02045 6,82464 1 0,00899 0,94798 

  Splat_Dl 0,01407 0,00620 5,14326 1 0,02334 1,01416 

  DO_A 0,00012 0,00007 3,17122 1 0,07495 1,00012 

  Constant 0,04756 0,14087 0,11398 1 0,73566 1,04871 

Step 4
d
 Lik_Cel -0,04142 0,01870 4,90359 1 0,02680 0,95943 

  Splat_Dl 0,01574 0,00659 5,70406 1 0,01693 1,01586 

  Ren_N -1,01983 0,44320 5,29481 1 0,02139 0,36066 

  DO_A 0,00017 0,00008 4,29736 1 0,03817 1,00017 

  Constant 0,03224 0,13912 0,05369 1 0,81677 1,03276 

 

Z výše uvedené Tab. 4.5 lze vyčíst, že výsledky Waldova testovacího kritéria (3.19), 

jsou veškeré poměrové ukazatele významné a není nutné vyřazení z predikčního modelu 
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úpadku. V případě tedy 5 % hladině významnosti, lze říci, že je zamítnuta hypotéza o nulové 

hodnotě jednotlivých beta koeficientů logistického regresního modelu. Z modelu je vyřazena 

konstanta, která má hodnotu hladiny významnosti 0,81677, což převyšuje stanovenou 0,05 

hladinu významnosti. Následující Tab. 4.6 znázorňuje vývoj korelačních koeficientů 

v jednotlivých krocích metody Stepwise. 

Tab. 4.6 Korelační matice v jednotlivých krocích metody Stepwise 

  Constant Lik_Cel DO_A Splat_Dl ROC 

Constant 1,000 -,601    

Lik_Cel -,601 1,000    

Constant 1,000 -,552 -,320   

Lik_Cel -,552 1,000 -,049   

DO_A -,320 -,049 1,000   

Constant 1,000 -,545 -,342 -,242  

Lik_Cel -,545 1,000 -,041 ,081  

Splat_Dl -,242 ,081 ,085 1,000  

DO_A -,342 -,041 1,000 ,085  

Constant 1,000 -,490 -,358 -,247 ,040 

Lik_Cel -,490 1,000 -,020 ,098 -,228 

Splat_Dl -,247 ,098 ,101 1,000 -,102 

ROC ,040 -,228 -,221 -,102 1,000 

DO_A -,358 -,020 1,000 ,101 -,221 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že mezi jednotlivými poměrovými ukazateli, 

jakožto vysvětlujícími proměnnými nejsou hodnoty korelace vysoké a blíží se nule. 

U jednotlivých kroků postupné regrese jsou patrné vysoké hodnoty korelace pouze mezi 

konstantou a jednotlivými vysvětlujícími proměnnými. 

Dle výše dosažených výsledků, na základě nichž bylo provedeno testování 

jednotlivých proměnných, lze nyní sestavit logistický regresní funkci. Tento model bude 

pracovat pouze s poměrovými ukazateli, pomocí kterých bude predikován úpadek společnosti. 

Jedná se o poměrové ukazatele likvidita celkem, doba splatnosti dluhu, rentabilita nákladů 

a doba obratu aktiv. Jak již bylo zmíněno dříve tyto ukazatelé, zastupují všechny oblasti 

finanční analýzy, která byla popsána ve druhé kapitole této diplomové práce. Jednotlivé beta 

koeficienty vysvětlujících (nezávislých) proměnných lze vyčíst z Tab. 4.5 ve sloupci 

označeného písmenem B step 4. Tyto koeficienty po dosazení do logistické regresní funkce 

(viz. 3.12) dostaneme tvar rovnice zapsán následujícím vtahem, 



 

56 

 
ADOROCDLSplatCelLik

ADOROCDLSplatCelLik

e

e
_00017,001983,1_01574,0_04142,0

_00017,001983,1_01574,0_04142,0

1 




 . 

Dle logitové transformace zobecněného lineárního modelu dostaneme následující 

logistický model beta, koeficienty daných poměrových ukazatelů jsou zaokrouhleny na pět 

desetinných míst, v Příloze č. 2 je možné nalézt nezaokrouhlené hodnoty těchto koeficientů, 

ADOROCDLSplatCelLikg _00017,001983,1_01574,0_04142,0)(  . 

Jednotlivé beta koeficienty, jež jsou v rovnici obsaženy, nabývají kladných 

i záporných hodnot. Pozitivní vliv vysvětlující proměnné na hodnotu nezávisle proměnné, 

úpadek firmy, jestliže je hodnota parametru větší než jedna. Záporných hodnot dosahují dva 

ukazatelé z celkového počtu čtyř ukazatelů, likvidita celkem a rentabilita nákladů. Kladné 

hodnoty parametru udávají pozitivní vliv na závislost a nastoupení sledovaného jevu úpadku 

je nižší než jedna. Záporné hodnoty tohoto beta koeficientu dosahují opět dva ukazatelé, doba 

splatnosti dluhu a doba obratu celkových aktiv. 

Dle výše zmíněných skutečností lze přijmout tvrzení, že na snížení šance úpadku 

společnosti přispívají snižující ukazatele doba splatnosti dluhu, jelikož snaha podniku zkrátit 

dobu splatnosti dluhu vede k většímu využívání interních zdrojů společnosti a většímu tlaku 

na jejich efektivnější užití. Využívá-li pak podnik efektivněji majetek, dochází ke snížení 

celkového obratu aktiv, což je pro podnik žádoucím jevem.  

Při vyšším využití krátkodobých závazků je zapotřebí, aby podnik měl dostatek 

prostředků na jejich pokrytí, v opačném případě by podniku hrozila platební neschopnost 

a dalším efektem může být druhotná platební neschopnost jednotlivých věřitelů. Negativní 

vliv rentability nákladů vypovídá o tom, že aby podnik neměl znaky úpadku, měl by klást 

vyšší požadavky na efektivitu při rozhodování o nákladech. 

V poslední části této podkapitoly je zapotřebí vyjádřit změnu logistického regresního 

modelu pomocí exponovaného beta koeficientu Exp(B) znázorněného v Tab. 4.5. Hodnoty 

větší než jedna značí vyšší šanci vzniku bankrotu a dané poměrové ukazatelé mají pozitivní 

vliv na závisle proměnnou. Negativní vliv na pravděpodobnost úpadku společnosti vyjadřují 

hodnoty exponovaného beta koeficientu nižší než jedna. 

Pro lepší pochopení této konkrétní problematiky je pro každou vysvětlující proměnnou 

(poměrový ukazatel) znázorněny vývoje hodnot odds ratio v následujících grafech 4.1 – 4.4. 

Grafy jsou konstruovány pomocí programu MS EXCEL a znázornění pozitivního nebo 

negativního vlivu je vyjádřena jako jednotková změna daného ukazatele. 
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Obr. 4.1Odds ratio a ukazatel celkové likvidity 

 

V případě celkové likvidity z grafu pravděpodobnosti vzniku úpadku firmy lze vyčíst, 

že zvýšení hodnoty o jednotku, zvýší šanci vzniku úpadku 0,959428krát při nezměněných 

hodnotách ostatních poměrových ukazatelů logisticky regresního modelu, což značí inverzní 

vztah. Z Obr. 4.1 je patrný klesající trend, jenž vypovídá, že zhoršující se celková likvidita 

společnosti má za následek, zhoršení situace podniků a vyšší pravděpodobnost vzniku 

úpadku. Jinak řečeno podnik, který není schopen včas a ve stanovené míře dostát svým 

závazkům není solventní a může vzniknout platební neschopnost, když věřitelé budou 

požadovat zaplacení závazků společnosti. 

Obr. 4.2 Odds ratio a ukazatel doby splatnosti dluhu 
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Z Obr. 4.2 je patrné, že u ukazatele doba splatnosti dluhu je patrný rostoucí negativní 

vliv při zvyšování se hodnoty tohoto ukazatele. Jestliže se zvýší hodnota tohoto ukazatele 

o jednotku, povede to ke zvýšení možného vzniku úpadku o 1,015861krat větší při nezměněné 

hodnotě ostatních poměrových ukazatelích. Společnosti, u kterých dochází k nárůstu hodnot 

tohoto ukazatele, mohou mít v budoucnu problém se splacením dluhu, což zvyšuje vznik 

úpadku, je zde tedy patrný pozitivní vztah. Podniky by se měly snažit o co nejkratší možné 

splacení dluhů, čímž se jim sníží i nákladová položka úroků a poplatků, které za poskytnuté 

finanční zdroje a jejich vyřízení platí. Další problém nastává při možném vzniku penále 

za nevčasné splacení těchto zdrojů. 

Obr. 4.3 Odds ratio a ukazatel rentability nákladů 

 

Položky rentability jsou sledovány většinou firem, jakožto ukazatele výkonnosti 

podniku. Dle výše uvedeného Obr. 4.3 je patrné, že rentabilita nákladů v sobě obsahuje výše 

zmíněné nákladové úroky, proto by vývoj tohoto ukazatele měl potvrdit předchozí informaci. 

Podnik, který vytvoří vyšší zisk oproti předchozímu období, nemusí byt vždy více efektivní. 

Růst tohoto ukazatele má negativní vliv na růst úpadku, zvýšení tohoto ukazatele o jednu 

jednotku zvýší vznik úpadku 0,360656krát. Podnik, který dokáže lépe vynakládat své 

náklady, dosahuje lepších výsledků a vznik úpadku se snižuje. Například příslušným snížením 

nákladových úroků na základě snížení počtů úvěru nebo dosahováním lepší doby splatnosti již 

poskytnutých úvěrů, nebo i dalších nákladových položek, čímž je potvrzena předchozí 

informace. 
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Obr. 4.4 Odds ratio a ukazatel doba obratu aktiv 

 

Z výše uvedeného Obr. 4.4 je patrné, že i když je hodnota tohoto beta koeficientu 

oproti předchozím ukazatelům zanedbatelná je zapotřebí tento poměrový ukazatel do modelu 

zařadit, jelikož má na model v konečném důsledku jistý vliv pro dosažení přesnějších 

výsledků. Tento ukazatel má pozitivní vliv na úpadek firmy, jinak řečeno zvyšující se hodnota 

vede k delší době obratu aktiv a snížení efektivity celkového kapitálu, což je pro podnik 

nežádoucím jevem. V případě růstu tohoto ukazatele o jednotku se vznik úpadku zvýší 

1,000167krát. Podnik by se pro svoje činnost měl zasadit o dostatečně efektivní užívání svého 

majetku, který vytváří hodnoty pro společnost. Nedostatečné využití majetku nemusí podnik 

pocítit přímo, ale prostřednictvím například ušlého zisku, kterého nedosáhl neprodáním 

produkce, které by dosáhl při využití plných výrobních kapacit. 

4.5 Ověření správnosti modelu 

Správné fungování odhadnutého modelu a posouzení jeho správnosti, je možné 

provádět několika způsoby. První možnost je užití míry těsnosti proložení dat logistickým 

regresním modelem (-2LL). Dalším způsob je dle determinačních koeficientů R
2
, mezi něž lze 

zařadit například Cox & Snell R Square a jeho modifikace Nagelkerke R Square. Jednotlivé 

hodnoty příslušných kroků metody Stepwise zmíněných možností pro ověření modelu jsou 

zachyceny v následující Tab. 4.7. 
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Tab. 4.7 Vývoj koeficientů determinace spolu s mírou těsnosti 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 538,689
a
 ,039 ,052 

2 528,013
b
 ,064 ,085 

3 520,719
b
 ,081 ,108 

4 512,530
b
 ,100 ,133 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 b. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001. 

  

Z tabulky lze vyčíst, že v dílčích krocích docházelo k postupnému zlepšování 

jednotlivých hodnot charakteristik. Míra těsnosti proložení dat pomocí logisticky regresního 

modelu činila v nultém kroku 554,518. ´Při postupném vstupování jednotlivých vysvětlujících 

proměnných hodnota tohoto testovacího kritéria je nižší a po posledním přepočítávání modelu 

predikce úpadku jeho hodnota činí 512,530. Tento jev má na model pozitivní vliv, jelikož 

snížení této hodnoty vede ke zvýšení schopnosti modelu predikovat úpadek společnosti. 

Koeficienty determinace mají stejně jako míra těsnosti v postupných krocích pozitivní 

vývoj. Z Tab. 4.7 lze vyčíst, že postupné přidávání jednotlivých proměnných do modelu, 

vylepšují jeho schopnost predikce. Velikost parametru Cox & Shnell činí v prvním kroku 

0,039 a v posledním krku se hodnota zvýšila na 0,1. Parametr Nagelkerke dosahuje v prvním 

kroku hodnoty 0,052 a ve čtvrtém kroku 0,133. Jako vhodnější je pracovat s parametrem 

Nagelkerke, tento model tedy vysvětluje 13,3% variability závisle proměnné. Jinak řečeno 

defaultní situace společnosti je vysvětlena 13,3 % na základě vysvětlujících poměrových 

ukazatelů, což vypovídá o značně nízké vypovídací schopnosti. 

K dalšímu posouzení modelu lze užít test dobré shody, který testuje přiměřenost 

modelu, jež lze využít při práci s větším vzorkem dat. Námi zvolený model pracuje se 

vzorkem 400 firem, což lze považovat za splnění podmínky užití tohoto testu a jeho hodnoty 

jsou zachyceny v následující Tab. 4.8. 

Tab. 4.8 Hosmer a Lemeshow test 

Step Chi-square df Sig. 

1 100,711 8 ,000 

2 76,455 8 ,000 

3 34,009 8 ,000 

4 91,238 8 ,000 
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Tento test rozdělí subjekty do jednotlivých decilů, které představují predikovanou 

pravděpodobnost pro zařazení. Signifikance tohoto testu ve všech krocích je ve všech krocích 

0, což splňuje statistickou hladinu významnosti 0,05. A v jednotlivých krocích zařazení by 

očekávané četnosti neměly být větší než 1 a zároveň většina četností by měla být vyšší než 5, 

toto kritérium je splněno. Kompletní výčet zařazení firem do jednotlivých decilů 

v jednotlivých krocích metody Stepwise je uvedeno v Příloze č. 3. 

Poslední posouzení vhodnosti modelu je provedeno na základě Chí-kvadrát test dobré 

shody, jeho hodnoty jsou zachyceny v Tab. 4.9, položka Step v jednotlivých krocích vyjadřuje 

změnu statistiky míry těsnosti (-2LL), jestliže je do modelu přidána další vysvětlující 

proměnná oproti předchozímu kroku. Další položky Block a Model vyjadřují změnu míry 

těsnosti (-2LL) po zařazení další vysvětlující proměnné do modelu v porovnání s výchozím 

modelem. 

Tab. 4.9 Omnibus test koeficientů 

    Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 15,829 1 ,000 

  Block 15,829 1 ,000 

  Model 15,829 1 ,000 

Step 2 Step 10,676 1 ,001 

  Block 26,505 2 ,000 

  Model 26,505 2 ,000 

Step 3 Step 7,294 1 ,007 

  Block 33,799 3 ,000 

  Model 33,799 3 ,000 

Step 4 Step 8,189 1 ,004 

  Block 41,988 4 ,000 

  Model 41,988 4 ,000 

 

Z Tab. 4.9 lze vyčíst, že ve všech dílčích krocích nebyla překročena statistická hladina 

významnosti 0,05. Při zařazení ukazatele doby splatnosti dluhu do modelu je snížena míry 

těsnosti o 10,676 oproti předchozímu prvnímu kroku. Zařazením tohoto ukazatele do modelu 

dochází k celkovému snížení míry těsnosti o 26,505 oproti výchozímu modelu. Ve třetím 

kroku dochází k zařazení ukazatele rentability nákladů, ta snižuje hodnotu -2LL o 7,294 

oproti druhému kroku, a zároveň snižuje hodnotu-2LL o 33,799 v porovnání s výchozím 

modelem. Poslední čtvrtý krok zařazuje do modelu dobu obratu celkových aktiv, tento 

ukazatel sníží hodnotu -2LL o 8,189 v porovnání se třetím krokem a snižuje taktéž hodnotu 

- 2LL o 41,988 oproti výchozímu modelu. 
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4.6 Ověření predikční síly modelu  

Dosažené výsledky je nutné posoudit, aby bylo možno přijmout tvrzení správně 

sestaveného modelu predikce úpadku firmy. Prvním nástrojem, který ověří klasifikační 

schopnost modelu je klasifikační tabulka zobrazující správně zařazené firmy do příslušné 

skupiny. V následující Tab. 4.10 je zachycen vývoj zařazení firem do příslušných skupin 

v dílčích krocích metody Stepwise. První skupina firem, u nichž není zaznamenán úpadek 

(finančně zdravé), mají označení 0 a druhou skupinu firem (bankrotní skupina) označena 

jako 1, tvoří firmy v úpadku. 

Tab. 4.10 Klasifikační tabulka přiřazení firem v jednotlivých krocích 

Krok Zařazení firem Procentní úspěšnost 

   0 1  

Step 1 Credit default 0 87 113 43,5 

  1 14 186 93,0 

 Celková úspěšnost    68,3 

Step 2 Credit default 0 114 86 57,0 

  1 21 179 89,5 

 Overall Percentage    73,3 

Step 3 Credit default 0 139 61 69,5 

  1 70 130 65,0 

 Celková úspěšnost    67,3 

Step 4 Credit default 0 166 34 83,0 

  1 53 147 73,5 

 Celková úspěšnost    78,3 

 

Dle výše uvedené Tab. 4.10 lze říci, že v případě predikce úpadku pomocí prvního 

kroku, ve kterém je prováděna predikce úpadku pouze pomocí ukazatele celkové likvidity, je 

spolehlivost modelu v průměru 68,3 %. Z celkového vzorku 400 firem je správně zařazeno 87 

finančně zdravých podniků a 186 firem v úpadku, nesprávně je zařazeno 113 finančně 

zdravých podniků a 14 firem v úpadku. Po zařazení ukazatele doby splatnosti dluhu 

ve druhém kroku dojde k celkovému zvýšení správného zařazení firem. Finančně zdravých 

podniků je v tomto případě správně 57 % oproti 43,5 % z prvního kroku, naopak správné 

zařazení firem v úpadku kleslo z 93 % prvního kroku na 89,5 %, celková úspěšnost 

ve druhém kroku poté činí 73,3 %. Zařazení ukazatele rentability aktiv vede ke zhoršení 

celkového správného zařazení firem v rámci třetího kroku metody Stepwise a má vůbec 

nejnižší procentní úspěšnost, která je 67,3 %. Oproti prvnímu a druhému kroku zde ovšem je 
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správně zařazeno více finančně zdravých podniků, kterých je 139 z 200, úspěšnost zařazení 

zdravých podniků činí 69,5 %. Po zařazení doby obratu celkových aktiv dosahuje celková 

procentní úspěšnost zařazení firem do jednotlivých skupin 78,3 %, což je zároveň nejvyšší 

celková úspěšnost v rámci jednotlivých kroků postupné metody Stepwise. Finančně zdravých 

podniků je správně zařazeno 166 a špatně zbylých 34, což činí 83% úspěšnost. Podniků 

v úpadku je jako finančně zdravých označeno 53 a zbylých 147 je správně zařazeno 

do bankrotní skupiny, procentuální úspěšnost je v tomto případě 73,5 %. 

V rámci dalšího kroku hodnocení klasifikační schopnosti modelu je sestrojena ROC 

křivka, viz Obr. 4.5 zachycující vtah mezi počtem správě a nesprávně zařazených firem 

do jednotlivých výše zmíněných skupin. 

Obr. 4.5 ROC křivka predikovaného modelu úpadku 

 

Z grafu je zřetelné, že křivka se pohybuje v levé horní části. Tento fakt vypovídá 

o dostatečné diskriminační schopnosti modelu a jeho vhodném nástroji pro predikci úpadku. 

Plocha, která je pod křivkou ROC, taktéž označováno jako ukazatel AUC, má hodnotu 0,828. 

Dle výše této hodnoty lze přijmout tvrzení o dostatečně vysoké přesnosti a dobré kvalitě 

sestaveného modelu. Na základě grafického sestavení modelu lze říci, že model predikce 

úpadku je dle své vypovídající schopnosti vhodný prostředek předpovědi bankrotu 

společnosti. 
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4.7 Ověření modelu a odhadnutých parametrů  

Dle výsledku, z metody Stepwise při postupném sestavení modelu, je provedeno 

testování a na jeho základě lze dojít k závěru, že sestavený model je vhodný pro predikci 

úpadku s.r.o. v ČR. Z tohoto důvodu je provedeno testování na druhé skupině dat, 

klasifikačním vzorku, abychom mohli přijmout toto tvrzení o vypovídající schopnosti modelu. 

Klasifikační vzorek se skládá z celkového počtu 246 firem (s.r.o.) v rovnoměrném zastoupení 

podniků reprezentující finančně zdravé a firmy v úpadku. Stejně jako analyzovaný vzorek je 

jeho základem finanční analýza společností dle výkazů jednotlivých společností za uvedené 

období 2012 – 2013. Toto testování bylo provedeno pomocí programu MS Excel, kde byly 

výše uvedené koeficienty přiřazeny příslušným koeficientům. V následující Tab. 4.11 je 

zachycena klasifikační matice ověřovaného vzorku. 

Tab. 4.11 Klasifikační matice klasifikovaného vzorku dat  

Skupina Firmy bez problému Bankrotní skupina Celkový součet 

Bankrotní skupina 41 108 149 

Firmy bez problému 82 15 97 

Celkový součet 123 123 246 

 

Na základě údajů z Tab. 4.11 lze říci, že celkový počet firem, u kterých je předikován 

úpadek vyjádřen jako bankrotní skupina, převyšuje firmy bez problému. Z celkového počtu 

123 firem, které jsou označeny v klasifikovaném vzorku jako firmy v úpadku, spadá do této 

skupiny 88 %, což je dostatečná vypovídající schopnost modelu. Naopak u firem, které byly 

označeny jako finančně zdravé, je v tato vypovídající schopnost nižší zhruba 67 %, i přesto to 

lze však brát za příznivý výsledek. Pomocí predikčního modelu bylo správně zařazeno 190 

firem, což tvoří zhruba 77 % klasifikovaného vzorku. Nesprávně bylo zařazeno pak 56 firem, 

převážně však společnostní finančně zdravých, těchto 56 firem reprezentuje 23 % chybně 

zařazených firem. Na základě těchto údajů lze přijmout tvrzení dostatečné vypovídající 

schopnosti modelu, jelikož cílem bylo sestavení modelu predikce úpadku. 

Většina modelu, které jsou v praxi využívány, ovšem zohledňuje třetí situace podniku 

tzv. nevyhraněných výsledků. Nelze vždy jasně specifikovat, zda bude firma bonitní a naopak 

bankrotní. Může nastat situace, kdy podnik finančně nezdravý může být zařazen do finančně 

zdravých, jelikož ukazatelé, na základě nichž je predikce odhadována, mají příznivý vývoj. 

A naopak podniky finančně zdravý může mít jisté znaky úpadku, ale ve výše uvedených 

ukazatelích se nemusí projevit. Tyto jevy proto stěžují možnost predikce úpadku a posouzení 
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finančního zdraví společnosti. K tomuto účelu slouží pásmo nazývané jako šedá zóna, 

do které by se tyto společnosti měly zařadit. 

V následující Tab. 4.12 je zachycena klasifikační matice po zavedení šedé zóny. Firmy 

bez problému představují interval 0 – 0,48 hodnot predikčního modelu. Šedá zóna je 

od 0,48 – 0,53 a hodnoty od 0,53 – 1 charakterizují finančně zdravé firmy. 

Tab. 4.12 Klasifikační matice klasifikovaného vzorku dat při zavedení šedé zóny 

Skupina Firmy bez problému Bankrotní skupina Celkový součet 

Bankrotní skupina 28 96 124 

Šedá zóna 38 23 61 

Firmy bez problému 57 4 61 

Celkový součet 123 123 246 

 

Na základě výše uvedené Tab. 4.12 lze v porovnání s Tab. 4.11 říci, že do šedé zóny 

spadlo 61 firem, což je necelých 25 % celkového počtu klasifikovaného vzorku. Šedá zóna je 

složena ze dvou třetin finančně zdravých firem, zbytek je tvořen bankrotní skupinou. Jako 

pozitivní je brán efekt snížení počtu špatně zařazených firem v původní klasifikační matici 

bylo zařazeno 23 % špatně, po přidání šedé zóny se množství špatně zařazených firem, snížilo 

na 13 %. U finanče zdravých firem to bylo 13 společností a u firem v úpadku 11 společností. 

Oproti zmíněnému poklesu špatně zařazených firem ovšem došlo současně k poklesu firem 

správně zařazených. Toto množství se snížilo ze 190 firem, dle klasifikační matice bez šedé 

zóny, na 153, což je 62,2 % celkového množství firem ověřovaného vzorku. 

Pro porovnání odhadovaného modelu predikce úpadku s modely užívanými v praxi 

byl zvolen bankrotní Altmanův model, který má zavedenou taktéž šedou zónu. V následující 

Tab. 4.13 jsou zachyceny hodnoty klasifikační matice Altmanova modelu verze pro s.r.o. 

Tab. 4.13 Klasifikační matice klasifikovaného vzorku dat Altmanova modelu 

Skupina Firmy bez problému Bankrotní skupina Celkový součet 

Vážné fin. Problémy 17 55 72 

Šedá zóna 51 39 90 

Uspokojivá fin. Situace 55 29 84 

Celkový součet 123 123 246 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že na klasifikovaném vzorku firem je vypovídající 

schopnost Altmanova modelu nižší. V šedé zóně je největší počet analyzovaných firem, což 

tvoří zhruba 36,6 %, to je tvořeno z větší části finančně zdravými firmami. Celkově bylo 
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nesprávně zařazeno 46 společností, které tvoří 18,7 % klasifikovaného vzorku dat. V tomto 

ohledu bylo nesprávně zařazeno více finančně nezdravých firem. Naopak právně bylo 

zařazeno 110 firem v rovnoměrném zastoupení finančně zdravých a nezdravých firem, což je 

44,7 % ověřovaného vzorku. 

4.8 Zhodnocení dosažených výsledků  

Tahle část diplomové práce se věnuje zhodnocení výsledků, kterých bylo dosaženo 

aplikací metody binární logistické regrese a vybraného bankrotního modelu. V následujícím 

Obr. 4.6 je znázorněna klasifikační schopnost jednotlivých modelů. 

Obr. 4.6 Porovnání správného zařazení firem jednotlivých modelů 

 

Z výše zobrazeného Obr. 4.6 je vidět, že nejvyšší vypovídající schopnost modelu byla 

zaznamenána u analyzovaného vzorku dat, který sloužil k sestavení predikčního modelu 

úpadku, její hodnota byla 78,3 %. Klasifikovaný vzorek měl v porovnání s analyzovaným 

podobné výsledky a jeho vypovídající schopnost se snížila na 77,2 %. Toto snížení je možné 

díky drobné odlišnosti při náhodném výběru těchto dvou vzorku, i tak se ovšem hodnoty 

velmi podobají, což potvrzuje predikční schopnost modelu. Při zavedení šedé zóny, jak již 

bylo zmíněno výše, schopnost modelu správně zařadit firmy klesla na 62,2 %, ovšem došlo 

i ke snížení firem, jež byly špatně zařazeny. Pro porovnání vypovídající schopnosti modelu 

s v praxi užívanými modely byl zvolen Altmanův bankrotní model. Jeho schopnost správně 

zařadit firmy v klasifikovaném vzorku dosáhla 44,7 %, nejvíce firem zde bylo zavedeno 

v šedé zóně.  
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5 Závěr 

Pojem banka je vymezen dle funkce, kterou zastává nebo právní definice obsažené 

v zákonu. Základní funkcí banky je transformace vkladů v úvěry. Aby nedošlo, že banka tyto 

úvěry bude poskytovat rizikovým klientům, užívá jednotlivé scoringové modely, které 

poskytnou informace o tom, v jakém stavu se daný podnik může nacházet. 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření predikčního modelu 

pravděpodobnosti úpadku firem, jež působí na území České republiky, dle binární logistické 

regrese s následným ověřením modelu. 

Práce byla rozdělena do pěti kapitol, přičemž první a pátá kapitola jsou úvod a závěr. 

Druhá kapitola byla zaměřena popisu finanční analýzy, jsou zde vymezeny základní důvody 

finanční analýzy, uživatelé, zdroje dat a jejich vzájemná vazba, základní metody, způsob 

srovnání výsledků a ukazatelé finanční analýzy. 

Ve třetí kapitole byla věnována pozornost přiblížení problematiky scoringových 

predikčních modelů a ratingových modelů, pomocí nichž lze stanovit míru možného selhání 

daného aktiva v našem případě podniku. Kapitola byla rozdělena do několika dílčích částí, 

ve kterých byla věnována pozornost sestavení scoringového modelu pomocí regresní analýzy 

a diskriminační analýzy, logistická regrese a v závěru byly ještě uvedeny vybrané modely, jež 

se užívají pro hodnocení finančního zdraví podniku. 

Stěžejní část diplomové tváře tvořila čtvrtá kapitola, ta se věnuje sestavení predikčního 

modelu úpadku, jehož podstatou je nedodržení závazků dlužníka vůči věřiteli, jinak řečeno 

platební neschopnost. Byla zde provedena aplikace teoretických poznatků na konkrétních 

datech, které tvořily finanční výkazy jednotlivých společností v letech 2012 - 2013. Data byla 

čerpána z informačního systému MagnusWeb společnosti ČEKIA. Na základě těchto dat byla 

provedena finanční analýza všech společností, která sloužila jako vstupní data pro sestavení 

predikčního modelu. Následně byly vyřazeny výkazy společností, u nichž nebylo možné 

provést kompletní finanční analýzy a výkazy společností. Jelikož byl model sestavován 

na datech za dva roky, bylo zapotřebí vyřadit data za rok 2012 u společností, které měly 

výkazy v obou zmíněných letech. V dalším kroku bylo zapotřebí odstranit ukazatele, které 

nemohly byt spočteny dle finančních výkazů, mezi tyto ukazatelé patří úrokové krytí, stupeň 

krytí stálých aktiv a kapitalizační míra. Pro sestavení modelu a jeho následnému ověření 

sloužil celkový počet 646 společností. Toto množství bylo rozděleno na dvě skupiny, 

analyzovaný a klasifikovaný vzorek. 
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Sestavování modelu predikce úpadku bylo provedeno pomocí na analyzovaném 

vzorku dat ve statistickém programu IBM SPSS 20 dle binární logistické regrese. Pro její 

účely firmy, které v modelu reprezentovali finančně zdravé podniky, nabývaly 

hodnoty 0 a hodnot 1 nabývaly podniky, které vykazovaly znaky úpadku podniku. 

Analyzovaný vzorek se skládal z množství 400 společností v rovnoměrném zastoupení 

finančně zdravých podniku a podniků, u nichž byl indikován úpadek. Dle metody logistické 

regrese bylo vyřazeno 11 ukazatelů, jelikož nebyly statisticky významné pro sestavení 

modelu. Mezi těmito ukazateli byly úvěrová zadluženost, loans/pasiva, úrokové zatížení, 

finanční páka, rentabilita celkových aktiv, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita 

dlouhodobých zdrojů, provozní ziskové rozpětí, okamžitá likvidita, doba obratu pohledávek 

a doba obratu závazků. Pro to, aby se u zbytku modelu nevyskytovala multikolinearita, byla 

provedena analýza dle Personova koeficientu a dle dosažených výsledků byly z modelu 

odstraněny ukazatele peněžní tok II, pohotová likvidita, poměrový ukazatel likvidity, obrátka 

celkových aktiv, celková zadluženost, běžná zadluženost a doba obratu závazků. 

Na základě zbylých ukazatelů, koeficient samofinancování, doba splatnosti dluhu, 

rentabilita tržeb, rentabilita nákladů, doba obratu aktiv a likvidita celkem, byl proveden odhad 

logistického regresního modelu. Do modelu nevstoupily ukazatele, koeficient 

samofinancování a rentabilita nákladů. Dle zbylých ukazatelů, likvidita celkových nákladů, 

doba obratu celkových aktiv, rentabilita tržeb a doba splatnosti dluhu, byl odvozen model 

predikce úpadku společností, který měl na analyzovaném vzorku úspěšnost zařazení firem 

do správné skupiny 78,3 %. Dalším krokem pro ověření predikční síly bylo sestrojení ROC 

křivky a hodnocení dle AUC. Aby nebyl model testován pouze na analyzovaném vzorku dat, 

došlo k jeho aplikaci na klasifikovaný, ověřovaný, vzorek dat, který byl složen ze zbývajících 

246 firem v rovnoměrném zastoupení finančně zdravých a nezdravých podniků. Predikční 

model úpadku na této skupině dat správně zařadil 77,2 % a vytvořena šedá, do které bylo 

zařazeno 25 % firem a správně bylo přiřazeno 62,2 % firem. Na klasifikovaném vzorku byl 

ještě aplikován Altmanův bankrotní model, který má taktéž šedou zónu, do níž bylo zařazeno 

36,6 % firem, dále bylo 44,7 % firem zařazeno správně. Sestavený model predikce úpadku lze 

dle dosažených výsledků přijmou jako vhodný prostředek k predikci vzniku finančních 

problému společností. Je ovšem zapotřebí si uvědomit, že metod pro hodnocení finančního 

zdraví podniku existuje více a pro dosažení nejlepších výsledků, je vhodné doplnění o další 

způsoby hodnocení.  
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Příloha č. 1 Seznam firem 

"1. elektrárenská s.r.o." GERBRICH s.r.o. PRAGOFLORSERVIS, s.r.o. 

"M E S T A   M O S T, s.r.o." GERI Plus s.r.o. PREFA ŽATEC s.r.o. 

"SERVOTEX přístrojová elektronika 

s.r.o." 

GIST, s.r.o. ProCA - Louny s.r.o. 

"WESTERN COMPANY", s.r.o. Go Asistenčka s.r.o. ProKlas, s.r.o. 

.A.S.A. ES Únanov, s.r.o. Gold Invest Group, s.r.o. PROMTECH, s.r.o. 

3 P, s.r.o. GöPLAST, s.r.o. PROOF 99 s.r.o. 

A.D. Institute, s.r.o. GRAFIAPRESS, s.r.o. Prosystem s.r.o. 

A.E.I. Export-Import, s.r.o. GRANITA s.r.o. PROTECO AGRO s.r.o. 

ABK - Hutní servis s.r.o. GRASS CZECH s.r.o. Protektory Praha s.r.o. 

ABREX s.r.o. Green Center s.r.o. PROVITA s.r.o. 

ABS-Liberec,s.r.o. Greener, s.r.o. Průmyslové stavby Praha, s.r.o. 

ACL Coating s.r.o. GRESTAV s.r.o. První zemědělská Ratměřice s.r.o. 

ACRA, s.r.o. GSP-High Tech Saws, s.r.o. PSG Zlín, s.r.o. 

ad - tech s.r.o. H - PERSONAL s.r.o. PSK - ASM s.r.o. 

ADAPO Brno, s.r.o.  H.F. PROFI s.r.o. PSP Real Estate s.r.o. 

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. HABITAT CZ, s.r.o. PVP syntetik s.r.o. 

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, 

Fráňa a partneři, s.r.o. 

HACO, s.r.o. QT Technik spol. s r. o. 

AFP - Asociace finančních poradců 

s.r.o. 

HACH LANGE s.r.o. QUAIL s.r.o. 

AG AGROPRIM, s.r.o. HAKEL s.r.o. R - INCON, S.R.O. 

AGRO - DANNHORN s.r.o. HAM - FINAL s.r.o. R O B A L  s.r.o. 

AGRO LIBLICE s.r.o. HARD-TOM, s.r.o. RAGT Czech s.r.o. 

AGRO Poříčí s.r.o. HB RENT, s.r.o. RAMESSE STAVBY s.r.o. 

AGRO Stošíkovice, s.r.o. HEB 200 s. r.o.  RANIKA GROUP s.r.o. 

AGRO-B s.r.o. HELIFIX CZ s.r.o. RAPA, s.r.o. 

AGROCOM HRUŠOVANY s.r.o. Herst, s.r.o. R-built s.r.o. 

AGROFARMA 2007 DUBNICE s.r.o. HiTECO Czech s.r.o. RCI FINANCE CZ s.r.o. 

Agroslužby Nováček, s.r.o. HOPE Consulting, s.r.o. RD CZ Energy s.r.o. 

AGROSPOL HRÁDEK, s.r.o. Hotel Jezerka s.r.o. REAL speciální silniční práce, s.r.o. 

AGROSTYL GROUP s.r.o. HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. REALČESKÁ, s.r.o. 

AGROTECH, spol. s r. o. Hoyer Praha  s.r.o. Reality Milenium s.r.o. 

Achilles CZ s.r.o. HSI, s.r.o. REC Group s.r.o. 

AISE, s.r.o. CHEZAK, spol. s r. o. REDAM PRAHA, s.r.o. 

AKERMANN ELECTRONIC 

PRAHA, s.r.o. 

CHG-MERIDIAN Czech Republic 

s.r.o. 

REGENT HOTELS s.r.o. 

ALES, s.r.o. Chmelařský institut s.r.o. REGIO - STAV s.r.o. 

ALFA - CL s.r.o. I N O T E X  s.r.o. REMERX s.r.o. 

ALFA REAL s.r.o. I. Budovatelská s.r.o. REMINAS s.r.o. 

ALFAS s.r.o. I.N.N., s.r.o. REPAM ELEKTRO s. r. o. 

ALGOTECH, s.r.o. ID Stavby group s.r.o. REPLAST holding, s.r.o. 

ALKAT Invest, s.r.o. IKP Consulting Engineers, s.r.o. REUS group, s.r.o. 

ALKI s.r.o. ILA, s.r.o. REVOPROFIL s.r.o. 

ALLKO s.r.o. ILF Consulting Engineers, s.r.o. RHPI s.r.o. 

ALLWINDOOR s.r.o. IMG MANAGEMENT s.r.o. Rinder CZ, s.r.o. 

ALMA stav s.r.o. IMM ASTRA s.r.o. RK Mouřenín, s.r.o. 

ALPHA VISION s.r.o. Immo spol.s r.o. Rödl & Partner Audit, s.r.o. 

ALPIN-LT, s.r.o. Immobiliengesellschaft Ost Hägle 

spol.s.r.o. 

ROCHUS s.r.o. 

ALSTAV, s.r.o. IMPERA s.r.o. ROLL-TOP, s.r.o. 

Altcom s.r.o. IN.ORG  s.r.o. ROOFDESIGN s.r.o. 

ALUMONT plast s.r.o. INGTOURS cestovní kancelář s.r.o. ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA, 

s.r.o. 

ALUREX, s.r.o. INKOMA STAV  s.r.o. RUBELIT, s.r.o. 
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APOKRON s.r.o. INLOBO s.r.o. RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o. 

APRI s.r.o. INOTECH electronic s.r.o. RUMPOLD UHB, s.r.o. 

AQUA-BAD s.r.o. INPROMA, s.r.o. Rybářství Hodonín, s.r.o. 

ARBOR,spol.s r.o.,něm.ARBOR 

GmbH 

INREX.CZ s.r.o. Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. 

ARCDATA PRAHA, s.r.o. Inspirit CZ s.r.o. Rybářství Nové Hrady s.r.o. 

ArcelorMittal Technotron s.r.o. INSTALACE Praha, s.r.o. S a S Most, s.r.o. 

Arkalycká, s.r.o. INSTALL CZ, s.r.o. SADY CZ, s.r.o. 

ASTRA Investing s.r.o. Institut mikroelektronických aplikací 

s.r.o. 

SALLEKO, s.r.o. 

ASTRA,s.r.o. INTAX,spol. s r. o. Sallerova výstavba - Alpha s.r.o. 

ATORE s.r.o. Inteli s.r.o. SATLANSYS, s.r.o. 

ATRASTAV s.r.o. InTePs, s.r.o. Sdružení MAC, s.r.o. 

ATS aplikované technické systémy 

s.r.o. 

Interal s.r.o. SEFIRA s.r.o. 

AURA, s.r.o. INTERSTORE s.r.o. Semic Trade, s.r.o. 

AUTO HATAŠ s.r.o. Inženýrské sítě Brno, s.r.o. SENEKA,s.r.o. 

AUTO OPAT s.r.o. IPM stars, s.r.o. SENFIS - Accounting s.r.o. 

AUTO TRANS s.r.o. IRNERIO PRAHA, s.r.o. SENIFO-KOVOŠROT s.r.o. 

AUTODOPLŇKY Blíha Zdeněk s.r.o. IVLA-stav, s.r.o. SEVAS, s.r.o. 

Autodoprava Hanzalík, s.r.o. IWD Czech s.r.o. Severní realitní Děčín s.r.o. 

AUTODOPRAVA Šimek s.r.o. J.K.R. s.r.o. SEWER s.r.o. 

AUTODRÁB, s.r.o. JAMP, s.r.o. SG GROUP, s.r.o. 

AVATAR TEAM s.r.o. JANEČEK building society s.r.o. SHARK Brno, s.r.o. 

AVENA, s.r.o. JANOZA CZ, s.r.o. Schempp-Hirth výroba letadel s.r.o. 

Avery Dennison Praha s.r.o. JAPA steel s.r.o. SCHROTH, s.r.o. 

AVHB - Hydraulika s. r. o. JASANKA s.r.o. SIMANDL, s.r.o. 

Avia Propeller, s.r.o. JAVORNÍK - CZ s.r.o. SIMOST, s.r.o. 

AXTONE s.r.o. JC STAV  s.r.o. SINIKO fashion s.r.o. 

AZ Consult, s.r.o. JELOS Transport s.r.o. Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, 

s.r.o. 

AZ-CZECH s.r.o. JH KOKORY - střechy s.r.o. SITTECH HYDRAULIKA, s.r.o. 

B a B s.r.o.  JINOS - AGRO s.r.o. Sklady Blatná, s.r.o. 

B4B INKASSO s.r.o. JKS & TRADE MORAVIA s.r.o. Slovácká základní umělecká škola, 

s.r.o. 

Badger Meter Czech Republic s.r.o. JMA technology s.r.o. SLUMEKO, s.r.o. 

BANZAI spol. s r. o. JOKA Kapičák, s.r.o. SM Dřevovýroba, s.r.o. 

BÁRT - STAVBY s.r.o. JOSTA VSETÍN, s. r. o. SMV centrum, s.r.o. 

Bartoň press s.r.o. JP-TERMOTECHNA s.r.o. SOFIL s.r.o. 

BASALT s.r.o. JS Petrol s.r.o. Sokolovská vodárenská s.r.o. 

Baumann Springs s.r.o. JUBECO s.r.o. Solarpark Frymburk s.r.o. 

BAZENSERVIS, s.r.o. K + F 

Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft 

s.r.o. 

SOTES Sokolov s.r.o. 

BBS OCHRANA MAJETKU s.r.o. K V A T R O  Chrudim  s.r.o. SPEDOS s.r.o. 

Benefit Finance Consulting s.r.o. K&D EXPERTS s.r.o. ST COMPANY s.r.o. 

BENTON s.r.o. Kabelky snů s.r.o. STAGRA, s.r.o. 

BEST PRODUCTION s.r.o. KALIMAK s.r.o. STAMP Energy s.r.o. 

Betafloor průmyslové podlahy s.r.o. KANTE ZK s.r.o. STATEK BŘEŽANY, s.r.o. 

Bijou Brigitte s.r.o. KASTE PRAG s.r.o. Statek Dlouhé Dvory s.r.o. 

BIKOS, s.r.o. Kilon s.r.o. STATEK KYDLINOV s.r.o. 

BIOPROJECT s.r.o. KIMM Invest s.r.o. Statek Pohořelice, s.r.o. 

Bisnode D&B Česká a Slovenská 

republika, s.r.o. 

KIPP,s.r.o. Stav consult, s.r.o. 

BIZAP, s.r.o. Klokočka Auto  Plus s.r.o. Stavební firma ALEXANDROS s.r.o. 

Blažek Glass s.r.o. KLS ELEKTRO s.r.o. Stavební společnost V & V Nový Jičín, 

spol. s r. o. 

BLUE BUILDING s.r.o. KMP Bürotechnik, s.r.o. Stavební technika Klatovy s. r. o. 
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BM Projekt s.r.o. KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ 

SPOLEČNOST s.r.o. 

Stavebniny K9 s.r.o.  

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. KN INTERSERVIS, s.r.o. Stavebniny profi Slezská s.r.o. 

Bohemia REAL INVEST, spol.s r.o. KODAX s.r.o. STAVOPROGRES BRNO, s.r.o. 

BONUS obchodní agentura, s.r.o. KOMA system s.r.o. Stavus technologie, s.r.o. 

BOTTLING PRINTING s.r.o. KONEVOVA s.r.o. STEKONE stavební s.r.o. 

BOZPOL s.r.o. KONT FUEL DISTRIBUTION  s.r.o. STERCEL s.r.o. 

BP Realizace s.r.o. KORNET s.r.o. Sticon služby s.r.o. 

BRABANDER s.r.o. KORPOR PLUS, s.r.o. Stratmann s.r.o. 

BRAMKO, s.r.o. Košulenka, s.r.o. Streethouse, s.r.o. 

Broker X point, s.r.o. KOV Velim s.r.o. STROJÍRNA NOVOTNÝ s.r.o. 

BRVZ s.r.o. Kovovýroba Kupka s.r.o. Strojírny místních drah, s.r.o. 

BS podlahy s.r.o. Kovozal s.r.o. STROVAL, s.r.o. 

BTN Trade s.r.o. KPM GROUP s.r.o. Střední škola hotelnictví a podnikání 

SČMSD, Hronov, s.r.o. 

BUSINESS UNION, s.r.o.  KPS Intertrade s.r.o. STŘECHA PLZEŇ, s. r. o. 

CABITAL, s.r.o. KPT 21 s.r.o. Střechy Morava s.r.o. 

Callidus trading, s.r.o. Kralupská realitní s.r.o. STS Uhlířské Janovice, s.r.o. 

CANBERRA-PACKARD, s.r.o. KRUŠNOHORSKÁ KAPITÁLOVÁ 

s.r.o. 

STUALARM IMPORT s.r.o. 

CAPITAL  REFRACTORIES  s.r.o. KRYSTAL BESET, s.r.o. SULTÁN, s.r.o. 

CAPITALES s.r.o. KSB s.r.o. SVC Group s.r.o. 

CARGOSALE s.r.o. Kučera - stavby, s.r.o. SVS - DC s. r. o. 

CEA, s.r.o. Kuraray Europe Moravia s.r.o. SVS, s.r.o. 

CERI s.r.o. KV PRINT, s.r.o. SVÚM reality s.r.o. 

CK CONTI s.r.o. KZ Gips, s.r.o. SYGNUM, s.r.o. 

CK MIRA  s.r.o. LAKOR s.r.o. Sytherm, s.r.o. 

Coca-Cola Česká republika s.r.o. LANCAR, s.r.o. ŠAMONIL s.r.o. 

ColorWest, s.r.o. Lázně FELICITAS s.r.o. ŠINDELKOVÁ NINA, s.r.o. 

CONTERA Investment s.r.o. Léčebné lázně Luhačovice - 

Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. 

ŠKODA SERVIS s.r.o. 

Contipro Group s.r.o. LEKONE s.r.o. T E K A Z, s.r.o. 

Control Techniques Brno s.r.o. LEONE CZ s.r.o. T H - S Y S T E M s.r.o. 

COOL & FUNNY WORLD s.r.o. Lesní zahradnictví s.r.o. TAPAS BOREK, s.r.o. 

CP Praha s.r.o. LESTE TECHNOLOGY, s.r.o. TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. 

CS Data, s.r.o. LETASOL, s.r.o. TBG VYSOČINA s.r.o. 

CS Development, s.r.o. LÍDL MUSIC, spol. s r. o. TEDIKO, s.r.o. 

CTs - Clever Tools s.r.o. Living plus s.r.o. TEHOS s.r.o. 

CUCHARA s.r.o. Lom Klecany, s.r.o. TECH SPOL, s.r.o. 

Cukrplus, s.r.o. Lomnická stavební s.r.o. Technické služby Kaplice s.r.o. 

CURPUM Praha s.r.o. LPL Stavební s.r.o. TECHNICOAT s.r.o. 

CZ 2013 s.r.o. LUKOIL Accounting and Finance 

Europe s.r.o. 

TECHNO Vyškov, s.r.o. 

CZ FERMET s.r.o. M + A + J  s.r.o. TECHNOFIBER, s.r.o. 

Czech Industrial Park s.r.o. M + N s.r.o. TELEROZVODY s.r.o. 

Čefi s.r.o. M a K s.r.o. TEPAS, s.r.o. 

Česko Britská Základní Škola, s.r.o. M.S.QUATRO, s.r.o. Tepelné zásobování Rakovník ,s.r.o. 

ČESKOKRUMLOVSKÝ 

ROZVOJOVÝ FOND, s.r.o. 

Magenta Consulting s.r.o. TEPON  s.r.o. 

ČP ASISTENCE s.r.o. Magnety, s.r.o. tesa tape s.r.o. 

D+D REAL, s.r.o. Management Data Praha s.r.o. TEXCENTRUM, s.r.o. 

D3network,s.r.o. MARCO-CZECH s.r.o. TEXSTORE, s.r.o. 

DANAST, s.r.o. Maria nova, s.r.o. TI Energo, s.r.o. 

DAVON s.r.o. MARTIN UHER, s.r.o. TILIA International s.r.o. 

Deal Info, s.r.o. MASSIVHAUS s.r.o. TISCALI, s.r.o. 

DEHONIT-FALKE s.r.o. MATTES TRADING s.r.o. TL,s.r.o. 

DEIDDA, s.r.o. MBNS - International, s.r.o. TL-ULTRALIGHT s.r.o. 

DELTA ARMY, s. r. o. MEDESA s.r.o. TOIV s.r.o. 



 

4 

Denpa s.r.o. MEDI HELP s.r.o. TOPGEO BRNO, s.r.o. 

DESIGN by DONLIC s.r.o. Medical Global Agency s.r.o. TopTeramo s.r.o. 

DESIGN NÁBYTEK s.r.o. Mercacultura s.r.o. TOPTERM, s.r.o. 

DFK Cab, s.r.o. METALURGIE, s.r.o. TOPTHERM, s.r.o. 

DIALCORP s.r.o. MEZOPRAVNA,spol.s r.o. TOREX SECURITY, s.r.o. 

DIO Hradec Králové s. r. o. MH METAL TRADE s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 

DK PLAST, s.r.o. MICRORISC s.r.o. TPA ČR, s.r.o. 

DKF STAVITELSTVÍ s.r.o. Middle Estates, s.r.o. TPI Česká republika s.r.o. 

DKV EURO SERVICE s.r.o. MIGESTAV s.r.o. TRANSPORT Trutnov s.r.o. 

DMT-Geosurvey s.r.o. Mikov s.r.o. TRASS - EKO s.r.o. 

DOPAS Náchod, s. r. o.  MILPEX s.r.o. TREOL-RUT, s.r.o. 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava s.r.o. Miroslav Daňhel s.r.o. TRIGA, s.r.o. 

DOPS s.r.o. Miroslav Tvrdý  Autodoprava, s.r.o. Trigema Development s.r.o. 

DOSTA Tábor s.r.o. MITON spol.s r.o. TS Valašské Meziříčí s.r.o. 

DOUBRAVA, s.r.o. ML TUNING, s.r.o. TUCKER s.r.o. 

DRYHOUSES s.r.o. MM stavebniny s.r.o. Tulis s.r.o. 

DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o. Modela,s.r.o. TUP Bohemia s.r.o. 

DŘEVOZÁVOD PRAŽAN s.r.o. MODIKOV, s.r.o. TZB Sokolov, s.r.o. 

E&K Automation s.r.o. MOFIS CZECH s.r.o. ULBRICH HYDROAUTOMATIK 

s.r.o. 

E.D.C., s.r.o. MONED s.r.o. UMT Stav, s.r.o. 

E.R.O.C. s.r.o. MONTAMILK, s.r.o. UNICOM servis, s.r.o. 

Edilcasa s.r.o. MORAPP, s.r.o. UNIQA Real Estate CZ, s.r.o. 

EG - CENTER s.r.o. MORAVIA CONSULT, s.r.o. "" UNIS Steel CZ s.r.o. 

Egressio s.r.o. MORAVSKÉ MONTÁŽE s.r.o. UNISTROJ s.r.o. 

EKOLA České Libchavy, s.r.o. MSV SYSTEMS CZ  s. r. o. UPL TELECOM, s.r.o. 

EKOLA group, s.r.o. Multi Mall Management Czech 

Republic s.r.o. 

ÚSOVSKO EKO, s.r.o. 

EKOR, s.r.o. NAFO Strakonice s.r.o. USSPA, s.r.o. 

ELASTA - VESTIL spol. s r. o. výroba 

pružných stuh 

NAREX BYSTŘICE s.r.o. Ústav aplikované mechaniky Brno, 

s.r.o. 

ELASTEFLEX Lysice s.r.o. Náš servis Group s.r.o. V.I.T. GROUP, s.r.o. 

ELEKON, s.r.o. Němec Jiří stavitel s.r.o. V.T.P. INSPAV s.r.o. "" 

ELEKTRO S.M.S. Development s.r.o. Nemocnice Počátky, s.r.o. VAKABRNOCZ  s.r.o. 

ELEKTRO-COMP s.r.o. Nestor Kea s.r.o. VAMAFIL, s.r.o. 

EL-EX s.r.o. NEVIS Opava s.r.o. VAMIRO s.r.o. 

ELGEN solar s.r.o. NH Glass s.r.o. VARIA - PLUS s.r.o. 

EL-INSTA CZECH s.r.o. NISATHERM s.r.o. VB Invest Group s.r.o. 

Elok-Opava s.r.o. NOVA PROJEKT S.R.O. VEGA TRUCKS s.r.o. 

ELSA, s.r.o. Novaizol  s. r. o. Vega-realitní společnost s.r.o. 

EMIL BUREŠ HOPSERVIS s.r.o. NOVERA GROUP, s.r.o.  Velloria Group s.r.o. 

Eminger Roman, s.r.o. NOVEX KLADNO  s.r.o. Veřejná informační služba, s.r.o. 

EMUGE, s.r.o. NW Logistics s.r.o. VESKO Jičín, spol. s r. o. 

ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. O L G E O  s. r. o. VESTREAL s.r.o. 

ENERGY SERVICE Bohemia s.r.o. O.K.D.C. mont s.r.o. VF Czech s.r.o. 

ENES FLEISCH s.r.o. OAT, s.r.o. VIATOMA s.r.o. 

ENGO servis s.r.o. Okresní autobusová doprava Kolín, 

s.r.o. 

VIGIS s.r.o. 

ENIRAM Trading s.r.o. OLDSCHOOL s.r.o. VIKO s.r.o. 

EPIAG LOFIDA - PORCELÁN CZ 

s.r.o. 

OLTIS s.r.o. VINCI ENERGIES CZ, s.r.o. 

Equa Financial Services s.r.o. OLYMPIA Hotel, s.r.o. VIRGO + s.r.o. 

ERBOLI, s.r.o. OMCG, s.r.o. VÍTKOVICE - IOS s.r.o. 

Espiroflex Czech, s.r.o. OMCOR RIE s.r.o. Vltavské štěrkopísky, s.r.o. 

ESPO Týniště s.r.o. OMEGA plus Chrudim s.r.o. VOD s.r.o. 

ESTA - ENERGETICKÁ STROJÍRNA 

TISOVÁ, s.r.o. 

OMIKRON Praha, s.r.o. Vodohospodářská společnost 

ČERLINKA s.r.o. 

Euler Hermes Services Česká OMT - Obalovna Moravská Třebová, V-STAV A, s.r.o. 
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republika, s.r.o. s.r.o. 

EURECA SHOPS s.r.o. ONION CZ s.r.o. VYRA CASKET s.r.o. 

Euro Catering, s.r.o. OPIUMEX EUROPE, s.r.o. VYSLYSTAV s.r.o. 

EUROFIN, s.r.o. Chrudim OPTREAL, s.r.o. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň 

s.r.o. 

EUROGARÁŽE s.r.o. ORGADIS s.r.o. W. Wülfing CZ s.r.o. 

Exclusive Housing s.r.o. ORNEX, s.r.o. Wacker-Chemie, s.r.o. 

EXIMET TRAFO, s.r.o. ORT Nový Bydžov, s.r.o. WAKE PHARMA, s.r.o. 

Exmont Brno, s.r.o. Oxata Czech Republic s.r.o. WALER, s.r.o. 

Expres papír, s.r.o. OXOID CZ s.r.o. WEISS TECHNIK Praha s.r.o. 

F & B International s.r.o. P + P Želeč, spol. s r. o. Werfen Czech s.r.o. 

Faiveley Transport Třemošnice, s.r.o. PACK & CONSULTING BOHEMIA 

s.r.o. 

WEST ELEKTRO TRUTNOV, s.r.o. 

FAKATOTAL s.r.o. PAJK, s.r.o. Willis, s.r.o. 

FARMA BROCNÁ s.r.o. PALÁC AUSTRIA, s.r.o. Wimmer Transportdienst, s.r.o. 

Farma Číhaň s.r.o. PANELTYP, s.r.o. WINAL Plzeň s. r. o. 

Farma Opatov, s.r.o. PAPENO s.r.o. WINDOW TECHNIK s.r.o. 

FeastChemie, s.r.o. PATREM PIPE TECHNOLOGIES 

s.r.o. 

WISCONSIN ENGINEERING CZ 

s.r.o. 

Fed-Stav s.r.o. Pavlovín, s.r.o. WM OCEAN s.r.o. 

FEMAX - ENGINEERING, s.r.o. PBT Works s.r.o. WMA - Glass s.r.o. 

FEST Engineering s.r.o. PEKÁRNA KOMI s.r.o. WTG-LK s.r.o. 

FITARPP s.r.o. PERFECT CZ, s.r.o. YCNEGA technologies s.r.o. 

F-K-S Körber Czech Composite s.r.o. PGI MORAVA, s.r.o. YUGO-STAR COMPANY, s.r.o. 

Flídr plast s.r.o. PIK s.r.o. Z F P s.r.o. 

FLORIÁN SPORT s.r.o. PIKE AUTOMATION s.r.o. ZAPA UNISTAV, s.r.o. 

FLSmidth s.r.o. PIKE ELECTRONIC, s.r.o. Západočeská obalovna s.r.o. 

FORMETAL, s.r.o. Pitná voda, s.r.o. ZEČI, s.r.o. 

FRANCE DISTRIBUTION s.r.o. Plast Brno, s.r.o. ZEFA Volary s.r.o. 

FRANKSTAHL, spol.s.r.o. Ploberger s.r.o. Zem. spol. BUKOVNO, s.r.o. 

Froba s.r.o. Plzeňské štěrkopísky, s.r.o. Zemagro, s.r.o. 

FRYDRYCH - ELEKTRO s.r.o. PNEU DVOŘÁK s.r.o. Zemědělská obchodní společnost, 

Staňkovice, spol. s.r.o. 

G + M, s.r.o. PNEUMAX  Automation s.r.o. Zemědělská společnost Katusice s.r.o. 

GABEN, spol. s r. o. POLICE PRIVATE - I.B.A., s.r.o. Zemědělská společnost KLM, s.r.o. 

Gabriel s.r.o. Poličská nemocnice, s.r.o. ZEMO, s.r.o. 

GARC Kladno s.r.o. POLINE s.r.o. ZEMOS Zubčice, s.r.o. 

GASTRO DĚČÍN, s.r.o. PONAST spol. s r. o. ZEPO STRACHOTICE, s.r.o. 

GCR s.r.o. Pouska s.r.o. ZEVYP - pozemky s.r.o. 

GDP KORAL, s.r.o. Povrchové úpravy Třemošnice s.r.o. ZK IMPEX s.r.o. 

Gebo Immobilia - Rondel s.r.o. POWER BEAM s.r.o. ZN Agro s.r.o. 

Generali Velký Špalíček s.r.o. Pozemní Stavitelství JM s.r.o. ZON s.r.o. 

GENOVA spol. s r. o. PRAGOCLIMA, s.r.o. ZOO - WORLD s.r.o. 
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Příloha č. 2 Desetinná místa beta koeficientů predikčního modelu 

Lik_Cel -0,041417728212525000 

DO_A 0,000167276649108161 

Splat_Dl 0,015736280769769700 

ROC -1,019831600563110000 
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Příloha č. 3 zařazení firem do jednotlivých decilů dle Hosmer-Lemeshow testu 

   cred def = 0 

 

cred def = 1 

 

Total 

    Observed Expected Observed Expected   

Step 1 1 34 29,061 6 10,939 40 

  2 32 21,883 8 18,117 40 

  3 35 20,195 5 19,805 40 

  4 27 19,360 13 20,640 40 

  5 28 18,829 12 21,171 40 

  6 16 18,533 24 21,467 40 

  7 10 18,276 30 21,724 40 

  8 5 18,141 35 21,859 40 

  9 7 17,981 33 22,019 40 

  10 6 17,741 34 22,259 40 

Step 2 1 35 29,348 5 10,652 40 

  2 34 22,464 6 17,536 40 

  3 35 20,792 5 19,208 40 

  4 27 19,938 13 20,062 40 

  5 18 19,429 22 20,571 40 

  6 10 19,151 30 20,849 40 

  7 9 19,004 31 20,996 40 

  8 10 18,806 30 21,194 40 

  9 10 18,459 30 21,541 40 

  10 12 12,608 28 27,392 40 

Step 3 1 30 29,698 10 10,302 40 

  2 34 23,146 6 16,854 40 

  3 29 21,544 11 18,456 40 

  4 21 20,766 19 19,234 40 

  5 19 20,269 21 19,731 40 

  6 21 19,888 19 20,112 40 

  7 21 19,416 19 20,584 40 

  8 12 18,677 28 21,323 40 

  9 8 17,177 32 22,823 40 

  10 5 9,419 35 30,581 40 

Step 4 1 28 30,998 12 9,002 40 

  2 35 24,052 5 15,948 40 

  3 35 22,018 5 17,982 40 

  4 28 21,129 12 18,871 40 

  5 26 20,520 14 19,480 40 

  6 27 19,925 13 20,075 40 

  7 10 19,207 30 20,793 40 

  8 5 18,195 35 21,805 40 

  9 3 16,149 37 23,851 40 

  10 3 7,808 37 32,192 40 

 


