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1 Úvod 

V súčasnej dobe po príchode finančnej a hospodárskej krízy sa čoraz viac dostáva do 

popredia otázka úverového rizika a jeho riadenia v bankových inštitúciách. Všeobecný nárast 

úverového rizika v amerických (aj niektorých európskych) bankách bol jednou z príčin vzniku 

tejto krízy. Banky sa začali nezodpovedne správať pri meraní úverového rizika a čoraz 

častejšie začali poskytovať úvery aj nebonitným klientom. Aby mohli poskytovať ďalšie 

úvery, predávali úverové riziko ďalším subjektom, čím si zvyšovali úverovú kapacitu. 

Uskutočňovali to pomocou sekuritizácie, vytváraním úverových derivátov, ktorým boli mylne 

prisudzované tie najvyššie ratingy a ich odpredávaním iným subjektom špecializovaným na 

zaisťovanie úverového rizika.  

Problémy nastali, keď veľké mnoţstvo klientov zlyhalo pri splácaní svojich dlhov. To 

malo za následok bankrot týchto špecializovaných subjektov a následne aj veľkého mnoţstva 

bánk.Takéto počínanie bánk je moţné označiť ako morálny hazard. Vyuţívali vo svoj 

prospech (a v neprospech iných subjektov) informácie, ktoré boli dostupné len im. 

Jedným z dôvodov výberu tejto témy bola jej aktuálnosť v súčasnom období ako aj 

nedostatok literatúry o tejto téme, hlavne čo sa týka úverového rizika a scoringu pre 

obyvateľstvo.  

Cieľom tejto diplomovej práce je aplikácia scoringového modelu pre úvery 

obyvateľstvu vrátane hypotekárnych úverov a spotrebiteľských úverov. 

Jadro práce je rozdelené do kapitol 2, 3 a 4. V kapitole číslo 2 sa budeme venovať 

úverovému riziku, jeho charakteristike a deleniu, povieme si niečo o úverovej politike 

a riadení úverového rizika. V tretej kapitole bude uskutočnená aplikácia scoringového modelu 

na základe získaných reálnych dát o úveroch obyvateľstvu. Štvrtá  kapitola sa zaoberá 

zhodnotením scoringového modelu, výberom najlepšieho modelu a hľadaním optimálneho 

deliaceho rezu medzi zlyhanými a nezlyhanými úvermi. 
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2 Riadenie úverového rizika a podstata úverovej politiky 

Úverové riziko je jedným z typov finančných rizík, ktoré vznikajú bankám pri ich 

obchodovaní. V tejto časti kapitoly si v krátkosti predstavíme jednotlivé typy finančných 

rizík, pričom sa podrobnejšie budeme venovať úverovému riziku, ktoré je podstatné pre túto 

diplomovú prácu. 

2.1 Finančné riziká 

Kaţdý druh činnosti sa spája s rizikom. Ako sme v úvode naznačili, finančné riziká sú 

úzko spojené s činnosťou bánk. Finančné riziko môţeme zjednodušene označiť za riziko 

spojené s finančnými nástrojmi. To znamená, ţe finančné riziko podstupujú všetky 

podnikateľské subjekty, ktorých činnosť je spojená s finančnými operáciami.  

Jílek (2001, s. 15) definuje finančné riziko ako potenciálnu finančnú stratu, ktorá 

vyplýva z daného finančného nástroja. Z niektorých finančných rizík vyplýva potenciálna 

odchýlka oboma smermi, to znamená, ţe je moţná nie len strata, ale aj zisk (napr. trhové 

riziko). Medzi finančné riziká patria okrem úverového rizika aj trhové, operačné, obchodné, 

riziko likvidity a operačné. Tieto riziká môţu spôsobiť aj tzv. systémové riziko. Jeho vznik je 

zapríčinený jedným alebo kombináciou viacerých rizík, ktoré spôsobia problémy veľkému 

počtu subjektov na trhu. 

Najvýznamnejším spomedzi týchto rizík je práve úverové riziko, ktorým sa budeme 

zaoberať v samostatnej kapitole a vlastne v celej práci. Teraz si v krátkosti predstavíme 

ostatné typy rizík. 

Trhové riziko 

Druhým najvýznamnejším typom rizík sú trhové riziká. Niekedy sa nazývajú aj 

cenové riziká (market/price risk). Trhové riziko vyplýva zo zmien trhových cien finančných 

nástrojov. Tieto zmeny môţu mať viacero príčin, na základe ktorých rozlišujeme viacero 

druhov trhových rizík: úrokové, akciové, menové, komoditné. 

Úrokové riziko (interest risk)vyplýva z potenciálnej zmeny úrokových sadzieb na trhu. 

Tieto zmeny spôsobia zmenu ceny úrokovo citlivých finančných nástrojov, napr. dlhopisov. 

Nárast úrokových sadzieb spôsobí pokles ceny týchto nástrojov, ich pokles má opačný 

účinok. Jílek (2001) v rámci úrokového rizika rozlišuje aj tzv. špecifické úrokové riziko, ktoré 

je spôsobené vývojom ceny úrokovo citlivého nástroja v dôsledku zmeny situácie 

konkrétneho emitenta tohto nástroja. 
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Akciové riziko (equity risk) je dôsledkom drţby akcií, ktoré vyplýva zo zmien ceny 

akcií. Akciové riziko je všeobecne vyššie ako riziko úrokové. Vyplýva to z toho, ţe nároky 

akcionárov sú pri likvidácii uspokojované aţ na poslednom mieste, teda aţ po vyplatení 

dlhopisov. Z rovnakého dôvodu majú aj vyšší výnos ako odmenu za podstúpenie vyššieho 

rizika. 

Komoditné riziko (commodity risk) je potenciálna strata zo zmien ceny komodít. 

Medzi najobchodovanejšie komodity na finančných trhoch patria zlato, striebro, ropa, zemný 

plyn, pšenica, sója a podobne. Komodity sú obchodované nie len obchodníkmi, ktorí ich 

skutočne predávajú a kupujú, ale aj špekulantmi. Tí tvoria veľkú časť obchodov na trhu 

derivátov, pričom ich cieľom je zarobiť na cenových rozdieloch a v skutočnosti nezrealizujú 

reálny obchod s komoditami. To spôsobuje zvyšovanie volatility cien komodít (a teda aj 

komoditného rizika) a ich cien. 

Menové riziko (currency risk) vyplýva zo zmien hodnoty menových kurzov. Menové 

kurzy sú vo všeobecnosti najvolatilnejšie spomedzi spomínaných nástrojov. Závisia od 

veľkého mnoţstva ukazovateľov (fundamentov) dotknutých krajín. Preto môţeme povaţovať 

riziko z ich drţby za najvyššie. 

Riziko likvidity(liquidity risk) 

Riziko likvidity bánk vzniká na základe nesúladu zdrojov likvidity a jej potreby 

v čase. Podľa Poloučka (2006) vyplýva z variability výnosov, ktoré sú výsledkom spôsobu 

uspokojovania dopytu po likvidite. Banka musí byť v kaţdom momente schopná splatiť 

záväzky voči klientom zo svojich aktív, ktoré musí byť v prípade potreby schopná včas 

premeniť na hotovosť. Teda banka musí byť schopná vyplatiť vkladateľom ich depozitá na 

ich poţiadanie a takisto predvídať aj neočakávané úbytky zdrojov. V prípade masových 

výberov vkladov z banky môţe nastať veľmi nebezpečná situácia pre banku. Vtedy môţe byť 

pravdepodobné, ţe nastanú problémy s likviditou. Banka pri predchádzaní problémov má 

moţnosť poţičať si likviditu prostredníctvom úveru napríklad na medzibankovom trhu, alebo 

v krajnom prípade od centrálnej banky, alebo predajom cenných papierov. 

Operačné riziko(operational risk) 

Jílek (2001) definuje operačné riziko podľa BIS ako riziko priamej alebo nepriamej 

straty z neadekvátnych alebo zlyhajúcich vnútorných procesov, ľudí a systémov, alebo 

z vonkajších vplyvov. 

Jílek (2001) delí operačné riziko na transakčné, riziko operatívneho riadenia a riziko 

systémov. Transakčné riziko predstavuje moţnosť straty v dôsledku zlyhaní pri 
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uskutočnených operáciách, ktoré môţu vychádzať z neschopnosti pouţívaných systémov 

uskutočňovať operácie so zloţitými produktmi, nezrovnalosti vo vyúčtovaní transakcií, ich 

vysporiadaní. Riziko operačného riadenia môţeme označiť za riziko vyplývajúce 

z pochybenia ľudského faktora či uţ zámerného alebo neuváţeného. Riziko systémov vzniká 

ako následok nedokonalostí a chýb v pouţívaných podporných systémov. Môţe ísť o diery 

v počítačových programoch, modelové chyby, prenosové chyby dát alebo výpadok systému. 

Obchodné riziko(business risk) 

Delí sa na sedem typov, viď Jílek (2001). Právne riziko vyplýva z právnych predpisov 

a ich interpretácie, (odlišnosť v rôznych krajinách alebo nejednoznačnosť predpisov). 

Ratingové riziko vzniká v dôsledku zhoršenia úverového ratingu a tým zníţenia 

pravdepodobnosti splnenia záväzku. Reputačné je dôsledok zníţenia dôveryhodnosti 

spoločnosti na trhu. Daňové vzniká v dôsledku nepredvídanej zmeny v daňových zákonoch. 

Riziko menovej konvertibility súvisí s hospodárskou alebo politickou situáciou, kedy môţe 

dôjsť ku strate konvertibility konkrétnej meny k ostatným menám. Katastrofické riziko 

označuje moţnosť straty z prírodných katastrof, vojnových konfliktov, prípadne krachu na 

finančnom trhu.  Regulačné vyplýva z moţnosti sprísnenia regulácie bánk centrálnou bankou. 

2.2 Úverové riziko 

Po krátkom predstavení bankových rizík sme sa dostali k riziku, ktorého riadenie je 

hlavnou náplňou tejto práce. Hlavnou činnosťou tradičného komerčného bankovníctva je 

poskytovanie úverov z prijatých vkladov. Pre banky je rozhodujúce, komu peniaze poţičajú 

a komu nie, ak áno, tak za akých podmienok. Pri tomto rozhodovaní má veľký význam 

posúdiť, či daný klient je schopný splácať konkrétny úver. Takisto je dôleţité, aké veľké 

riziko z nesplatenia úverov sú ochotné na seba zobrať. Závisí to od toho, či daný dlţník bude 

schopný a ochotný v budúcnosti splatiť poskytnuté prostriedky. Z tejto skutočnosti vyplýva 

úverové riziko(credit risk).  

Heffernan (2005) delí úverové riziko na veľkoobchodné (wholesale credit risk) 

a maloobchodné úverové riziko (retail credit risk). Veľkoobchodné úverové riziko vyplýva 

z moţného zlyhania protistrany, ktorou je podnikateľský subjekt. Toto riziko sa meria 

pomocou metód Creditmetrics a KMV Portfolio Manager. Maloobchodné úverové riziko sa 

meria dvomi metodológiami. Základný prístup predpokladá, ţe faktory ovplyvňujúce riziko 

zlyhania klienta sú faktory pre neho typické (ako napríklad vek, charakteristiky zamestnania, 

rodinný stav, ...), makroekonomické vplyvy na retailové bankovníctvo a súvzťaţnosť medzi 
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nimi. Druhou moţnosťou je tzv. pokročilý prístup. Tu sa pomocou techniky Monte Carlo 

simuluje pravdepodobnostné rozdelenie strát. Na zníţenie maloobchodného rizika z úverov sa 

pouţíva sekuritizácia, úverové deriváty a poistenie. O metódach riadenia úverového rizika 

a jeho zaistenia si povieme v ďalších častiach tejto kapitoly. 

Hempel (1994) hovorí, ţe úverové riziko je definované ako riziko, ţe istina alebo 

úrok(principal or interest), prípadne oboje, nebudú splatené tak, ako bolo dohodnuté. Toto 

riziko je vyjadrené pravdepodobnosťou s akou budú banke plynúť peňaţné toky v dohodnutý 

termín. Banka sa všeobecne pri poskytovaní úverov môţe rozhodnúť, či bude poskytovať 

úvery rizikovejším klientom, čomu prispôsobí aj vyššie úroky odzrkadľujúce toto vyššie 

riziko, alebo menej rizikovým klientom za niţší úrok. Rozhodujúcim nemusí byť, aké vysoké 

riziko banka na seba zobrala, ale ako si banka dokáţe riadiť svoje úverové riziko v portfóliu. 

Samozrejme, úverové riziko sa netýka len úverov, ale aj ďalších aktív a dokonca aj 

mimosúvahových poloţiek. Patria sem cenné papiere nakúpené bankou, poskytnuté bankové 

záruky, devízové obchody alebo obchody na peňaţnom trhu. Úverové riziko vzniká všade 

tam, kde banka v budúcnosti očakáva platbu od protistrany. 

Práve úverové riziko je najdôleţitejším finančným rizikom pre banky. Je to riziko 

vyplývajúce z toho, ţe dlţník si nesplní záväzky voči veriteľovi (v našom prípade banke). 

Nedodrţanie záväzkov spôsobí veriteľovi stratu. Rôzne subjekty majú rôznu 

pravdepodobnosť, ţe nesplatia svoje záväzky. Banky musia v tomto prípade počítať s tzv. 

stratou so zlyhania (default). 

Revenda (2008) rozdeľuje príčiny vzniku úverového rizika na interné a externé. 

Pričom interné príčiny sú spôsobené rozhodnutiami banky, konkrétne nesprávnymi 

rozhodnutiami banky o tom, komu poskytnúť úver. Externé príčiny vyplývajú z externého 

prostredia ako napríklad z vývoja hospodárskej a politickej situácie a charakteristická pre ne 

je nezávislosť od rozhodnutí banky. 

2.2.1 Príčiny, dopad a zložky úverového rizika 

Príčiny úverového rizika sú podľa Revendu (2005) dvojakého druhu: vonkajšie 

a vnútorné. Vonkajšie príčiny závisia na externom prostredí, teda nezávisia priamo od 

rozhodnutí danej banky. Môţu súvisieť s ekonomickým vývojom prostredia, politickou 

situáciou. Vnútorné príčiny úverového rizika sú naopak závisle na rozhodovaní banky 

o umiestňovaní disponibilných zdrojov. Z toho dôvodu sa banka musí sústrediť len na 

minimalizáciu interných príčin, keďţe nemá páky na ovplyvňovanie tých externých, tie však 

môţe predvídať. Na druhej strane môţeme povedať, ţe rozhodovanie bánk závisí aj od 



8 

 

externého prostredia. Príkladom môţe byť väčšia opatrnosť pri poskytovaní úverov v čase 

krízy. Takúto situáciu ešte komplikuje aj zhoršenie finančnej situácie väčšiny podnikov. To 

má negatívny dopad na hospodárstvo a tým spôsobuje len prehlbovanie krízy. 

Ak by banka neriadila svoje úverové riziko, malo by to na ňu existenciu ohrozujúce 

následky. Samozrejme treba rozlišovať aj typ úveru. Pri zabezpečených úveroch, ako sú 

napríklad hypotekárne úvery, je riziko niţšie. Dôvod je jednoduchý. Pri zlyhaní klienta banka 

prevezme zaloţenú nehnuteľnosť a tú sa následne bude snaţiť predať. Keďţe hypotekárne 

úvery sú poskytované do hodnoty niţšej ako cena nehnuteľnosti, banka má moţnosť uhradiť 

všetky potenciálne straty zo zlyhaného úveru, všetky náklady súvisiace s predajom 

nehnuteľnosti aj vykázať určitý zisk z transakcie. Všetko však závisí od stavu ponuky 

a dopytu po nehnuteľnostiach na trhu, ktoré určujú predajnú cenu. Avšak ani v tomto prípade 

sa nedá stopercentne spoľahnúť na zabezpečenie. Príkladom je krach hypotekárneho trhu vo 

viacerých krajinách v nedávnej minulosti. Príčinou bolo zníţenie dopytu po nehnuteľnostiach, 

po ktorom nasledovalo markantné zníţenie ich cien, v horšom prípade dokonca pod úroveň 

hodnoty zabezpečeného úveru, kedy banky zaznamenávali vysoké straty s nimi spojené. 

V prípade nezabezpečeného úveru takáto moţnosť neexistuje. Z toho dôvodu banka 

poţaduje vyšší úrok, ktorý vo väčšej miere zohľadňuje moţné riziko zlyhania úveru. Banky 

musia tvoriť rezervy v súvislosti so zlyhanými úvermi.  

Neriadenie úverového rizika a to pri obidvoch spomenutých prípadoch by mohlo 

spôsobiť simultánne zlyhanie veľkého percenta úverov, ktoré by tak mohlo ohroziť existenciu 

celej banky. Tá by nemusela v závislosti od veľkosti svojho kapitálu takéto straty ustáť. To by 

malo veľmi negatívny vplyv na celé hospodárstvo krajiny, v ktorej pôsobí. V prípade veľkej 

medzinárodnej banky z dôvodu vysokého stupňa globalizácie finančných trhov by jej úpadok 

pocítil celý svet. 

Pricewaterhouse (1994) rozlišuje dve zloţky úverového rizika: riziko nesplnenia 

záväzku druhou stranou a tzv. inherentné riziko produktu.  

Riziko nesplnenia záväzku druhou stranou stanovuje pravdepodobnosť vzniku straty. 

Toto riziko zahŕňa štyri riziká – riziko zákazníka, ktoré je dané schopnosťou a ochotou 

dodrţať svoje záväzky; riziko krajiny vyjadruje neschopnosť všetkých alebo väčšiny 

spoločností danej krajiny dodrţať svoje záväzky, ktoré majú voči zahraničným spoločnostiam 

z nejakého spoločného dôvodu; riziko transferu súvisí podobne ako predchádzajúce riziko 

z krajinou, ktorá v tomto prípade bude z dôvodu nízkych devízových rezerv neschopná 

dodrţať svoje záväzky v cudzích menách, napriek platobnej schopnosti firiem v domácej 
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mene; riziko z koncentrácie, ktoré je spojené s rozmiestnením úverového portfólia do rôznych  

odvetví, geografických oblastí. Pri nedostatočnom rozmiestnení, diverzifikovaní portfólia 

môţe dôjsť k značným stratám pri zlyhaní napríklad viacerých firiem s podobným 

zameraním. 

Inherentné riziko produktupodľa Pricewaterhouse (1994) udáva veľkosť straty, ktorú 

potenciálne môţe banka utŕţiť pri nezaplatení dlhu zo strany klienta. Inherentné riziko je 

zloţené z týchto častí: riziko istiny a úroku, čo znamená základný fakt, ţe banka neobdrţí  

sumu záväzku, toto riziko súvisí s poloţkami aktív bankovej súvahy ako napríklad 

hypotekárne alebo ďalšie úvery; riziko náhradného obchodu – dajme tomu, ţe banka príjme  

na jednej strane vklad a na druhej strane poskytne úver v rovnakej výške, s rovnakou 

splatnosťou, atď., vznikne jej uzavretá pozícia. Tým, ţe úver nebol splatený, táto pozícia 

ostane otvorená. Musí ju zatvoriť novým úverom, pravdepodobne aj s nevýhodnejšími 

podmienkami; riziko zaistenia vznikne ak banka realizuje stratu aj napriek tomu, ţe úver bol 

zaistený a to z dôvodu neschopnosti pokryť túto stratu predajom zaisťovacieho aktíva. To sa 

môţe stať v prípade poklesu jeho ceny po uzatvorení zmluvy. 

2.2.2 Kategórie úverového rizika 

Jílek (2001, s. 18) rozčleňuje úverové riziko na štyri kategórie: priame úverové riziko, 

riziko úverových ekvivalentov, vysporiadacie riziko a riziko úverovej angaţovanosti. 

Priame úverové riziko 

Priame úverové riziko je najstarším a najvýznamnejším finančným rizikom nie len 

v súvislosti s činnosťou bánk. Vyjadruje riziko straty v súvislosti s poloţkami súvahy banky 

ako sú úvery, dlhopisy, zmenky. Jílek (2001) vyčleňuje v rámci priameho úverového rizika aj 

suverénne riziko, ktoré je závislé na schopnosti a predovšetkým ochote vlády zaplatiť svoje 

dlhy. 

Riziko úverových ekvivalentov 

Riziko úverových ekvivalentov je podľa Jílka (2001) riziko, ţe partner nedodrţí svoj 

záväzok, ktorý sa týka podsúvahových poloţiek. Tými môţu byť úverové prísľuby, 

poskytnuté bankové záruky, dokumentárne akreditívy, alebo deriváty. Deriváty sa takisto 

zaraďujú do tejto skupiny, hoci nie sú mimosúvahovými poloţkami. Je to z toho dôvodu, ţe 

v minulosti sa takisto zaraďovali medzi podsúvahové poloţky. 

Vysporiadacie riziko 

Vysporiadacie riziko(settlement risk)definuje Jílek (2001) ako riziko, ţe dôjde k strate 

zo zlyhania počas vysporiadania, resp. dodávky. To znamená, ţe obchodný partner obdrţí 
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plnenie, ale nesplní svoju časť záväzku. Môţe nastať aj situácia, kedy je partner ochotný 

zaplatiť, ale neumoţňujú to technické príčiny. Existujú dva typy vysporiadacieho rizika: 

menové a vysporiadacie riziko cenných papierov. 

Menové vysporiadacie riziko MVR (foreign exchange settlement risk) je riziko, ţe 

prebehne len jednostranná platba meny, t.j. nedôjde k inkasu druhej meny od 

protistrany.Výška menového vysporiadacieho rizika podľa Banky pre medzinárodné platby 

(BIS) je definovaná ako celá čiastka nakupovanej meny a trvá od okamihu, kedy príkaz 

k platbe predávanej meny nie je moţné jednostranne zrušiť do okamihu konečného prijatia 

nakupovanej meny. To znamená, ţe veľkosť MVR závisí na objeme menových obchodov 

a dobe trvania (vysporiadania) obchodu.  

Druhým typom vysporiadacieho rizika je vysporiadacie riziko cenných papierov. 

Riziko istiny je v tomto prípade obdoba MVR. Toto riziko vyjadruje moţnosť, ţe predávajúci 

cenného papiera neobdrţí peniaze napriek tomu, ţe poskytol cenné papiere na predaj, alebo 

opačnú situáciu, kedy kupujúci nedostane cenné papiere, hoci za ne zaplatil.Toto riziko sa dá 

rovnako eliminovať ako MVR prostredníctvom princípu dodávky proti platbe. 

Riziko úverovej angažovanosti 

Riziko úverovej angaţovanosti (large credit exposure risk) definuje Jílek (2001) ako 

riziko, ţe dôjde k strate z prílišnej angaţovanosti voči: samostatným partnerom, skupinám 

partnerov a spriazneným osobám, partnerom v jednotlivých krajinám, ktoré môţeme označiť 

ako tzv. riziko krajiny, ekonomickým sektorom a jednotlivým obchodom. Proti tomuto riziku 

sa banky chránia stanovovaním úverových limitov voči jednotlivým subjektom, čím sa 

v podstate vyvarujú neprimerane vysokej angaţovanosti. 

Banky, ktoré pracujú s decentralizovanou organizáciou riadenia bez centralizovaného 

monitorovania si z dôvodu predchádzania nadmernej úverovej angaţovanosti obvykle 

stanovujú  podlimity pre jednotlivé pobočky. 

2.2.3 Hodnotenie úverového rizika 

Pri hodnotení úverového rizika sa podľa Pricewaterhouse (1994) rozlišuje na základe 

veľkosti úverovej angaţovanosti voči klientovi. Pri úverových angaţovanostiach podstatne 

vyššej hodnoty sa vyuţíva individuálny prístup prvotného a priebeţného ohodnocovania 

klientov. Uskutočňuje sa to prostredníctvom vonkajšieho alebo vnútorného úverového 

hodnotenia. Malé úverové angaţovanosti si nevyţadujú komplexné posudzovanie klientov, 

ale sú pri nich vyuţívané hodnotenia v rámci portfólia úverov, tzv. portfóliový prístup. Tu sa 

uplatňuje bodovací systém (scoringové hodnotenie).  
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Vonkajšie úverové hodnotenie sa vykonáva pomocou špecializovaných firiem, ktoré 

vykonávajú ohodnocovanie dlhov. Tieto firmy sa nazývajú ratingové agentúry. 

Najvýznamnejšie ratingové agentúry sú Standard & Poor’s, Moody’s, FitchIBCA. Rating 

vykonávajú buď vlastnou iniciáciou, alebo na základe objednávky firmy. Hoci ratingové 

agentúry majú vysoký vplyv, oni sami hovoria, ţe ich odhady sú len informatívne a nemali by 

byť brané ako základ pre obchodné rozhodnutia. Z dlhodobejšieho hľadiska má väčší význam 

rentabilita, zatiaľ čo v krátkom období má dôleţitejšiu úlohu likvidita. Tá istá firma môţe mať 

dlhy s rôznymi ratingmi. Rating sa priamo prisudzuje konkrétnemu dlhu a tak dlhy s rôznym 

účelom môţu mať odlišnú rizikovosť nedodrţania záväzkov aj keď dlţník je ten istý. Banky 

vonkajšie úverové hodnotenie vyuţívajú zriedka. 

Pricewaterhouse (1994) tvrdí, ţe najčastejšie pouţívané sú vnútorné úverové 

hodnotenia. Postup vnútorného úverového hodnotenia začína určením všetkých dôleţitých 

kritérií dlţníka. Toto určovanie sa viac menej šije na mieru kaţdému klientovi, pretoţe 

v rôznych prípadoch sú dôleţité rozličné ukazovatele. Následne sa stanovia váhy jednotlivým 

ukazovateľom a nakoniec sa z nich určí jedno celkové kritérium, ktoré rozhoduje o rizikovosti 

klienta. 

Bodovanie alebo scoring je metóda, ktorá sa vyuţíva pri niţších sumách úverov, 

hlavne pri úveroch pre obyvateľstvo. Pri hodnotení klientov pomocou scoringu sa vyuţívajú 

štatistické údaje o klientoch v minulosti a súčasných klientov. Spoločným znakom 

s vnútorným úverovým hodnotením je stanovovanie kritérií, ktoré majú rozhodujúci vplyv na 

to, či bude klient v budúcnosti schopný splácať úver. Takisto sa stanovuje celkové kritérium, 

ktoré je súčtom jednotlivých váţených kritérií. Samozrejme, váhy a kritéria sa opäť líšia na 

základe rôznych druhov úverov (rôzne splatnosti, výška úveru, účel, geografická oblasť).  

2.3 Úverová stratégia 

Podľa Pricewaterhouse (1994) existuje viacero druhov zlyhaní pri úverových 

procedúrach: nedôslednosť v úverovej politike bánk, nadmerne priaznivé úverové podmienky 

pre klienta a nedostatok jasných pravidiel, nedodrţiavanie vlastnej politiky banky, 

nebezpečná koncentrácia úverov, nedostatočná kontrola nad úverovým personálom, zlé 

systémy na odhalenie úverových problémov, alebo nedostatočná znalosť finančných potrieb 

dlţníkov. 

Pricewaterhouse (1994) tvrdí, ţe tieto problémy sa dajú riešiť vytvorením úverovej 

kultúry banky v spojení s riadiacou stratégiou na kontrolovanie rizika. V prvom rade musí 
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banka vytvoriť vhodnú úverovú kultúru, ktorá by odráţala hodnoty manaţmentu. Musia sa 

stanoviť určité priority, na ktorých chce manaţment stavať. Tie sa môţu pohybovať od nízko 

rizikových portfólií so stabilnými príjmami aţ po portfóliá s vyšším, ale akceptovateľným 

rizikom s vyššími výnosmi. Banka si musí jednoznačne určiť, ktorou cestou sa vyberie. 

Po stanovení priorít, je potrebné stanoviť úverovú stratégiu. Predstavenstvo sa musí 

rozhodnúť, v ktorých oblastiach bude banka vykonávať svoju činnosť a na ktoré skupiny 

klientov sa zameria. Musí popritom brať do úvahy svoje vedomosti a skúsenosti na jednej 

strane a rozloţenie rizika na strane druhej. V rámci stratégie je potrebné určiť cieľové trhy, 

produkty, klientov, odvetvia a regióny. Súčasne musí predstavenstvo zohľadniť, do akej 

miery dokáţe byť banka konkurencieschopná v porovnaní s ostatnými subjektmi na trhu.  

V súvislosti s úverovou stratégiou je dôleţité poznať aké produkty sa budú poskytovať 

a na akých trhoch má banka moţnosť obchodovať, preto v prílohe č. 1 sa nachádza 

charakteristika úverových produktov pre občanov a v prílohe č. 2 sú charakterizované 

jednotlivé trhy, na ktorých môţu banky obchodovať. V nasledujúcom texte si popíšeme 

jednotlivé objekty strategického rozhodovania banky. 

2.4 Úverová politika 

Úverová politika banky sa odzrkadľuje v zloţení a kvalite úverov pre klientov. 

Stanovuje bankovú úverovú kultúru, jej priority, určené postupy a spôsob monitorovania 

úverovej činnosti. Jednoducho povedané určuje vedenie a zameranie úverových aktivít banky. 

Úverová politika musí byť jednoznačná a musia byť s ňou oboznámení všetci zainteresovaní. 

Z toho dôvodu je stanovená v písomnej forme. Tvorí ju predstavenstvo, ktoré ju následne 

posunie manaţmentu banky. Podľa Hempela (1994) má existencia písomnej formy úverovej 

politiky tri dôvody: vytvárať zdravé a návratné úvery, ziskovo investovať bankové zdroje 

a podporovať rozširovanie úverovej činnosti v potrebnej miere. 

Určenie úverovej politiky banky podľa Hempela (1994) vychádza z dvoch zásad: 

zásada návratnosti a zásada výnosnosti. Zásada návratnosti sa spája priamo s úverovým 

rizikom a schopnosťou dlţníka riadne splácať poskytnutý úver. Zásada výnosnosti otvára 

otázku výšky úrokových výnosov z úveru. 

Hempel (1994) tvrdí, ţe nie v kaţdej dobe mala úverová politika rovnakú podobu. 

Napríklad krátko po druhej svetovej vojne nemali banky záujem poskytovať spotrebiteľské 

úvery (consumer loans). Neskôr však zvyšovanie dopytu po spotrebných tovaroch a nárast 
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úrokových spreadov pre spotrebiteľské a hypotekárne úvery prinútilo banky začať poskytovať 

aj tieto druhy úverov.  

V 70. rokoch banky začali vo veľkej miere financovať rozvojové krajiny. Avšak tento 

trend skončil po tom, ako na začiatku nasledujúcej dekády neboli niektoré z týchto krajín 

schopné splácať neúmerne vysoké dlhy a z nich plynúce úroky. Preto bolo potrebné pristúpiť 

k reštrukturalizácii ich dlhov.  

V 80. rokoch začali americké banky investovať na realitných trhoch. V ďalších rokoch 

nastúpili na finančný trh nebankoví poskytovatelia úverov, ktorí prebrali bankám niektorých 

klientov spomedzi najvyššie hodnotených podnikov. Preto sa banky začali sústreďovať viac 

na poskytovanie úverov rizikovejším skupinám dlţníkov.  

Takisto sa dajú pozorovať určité rozdiely v úverovej politike v rámci hospodárskeho 

cyklu. Počas recesie banky poţadujú od dlţníkov splnenie prísnejších podmienok na 

poskytnutie úveru ako počas hospodárskeho rastu. Banky v období poklesu môţu hľadať 

vhodných klientov aj mimo obvyklé oblasti svojej činnosti. Preto podľa Hempela (1994) by 

mala byť úverová politika prispôsobená aj fáze hospodárskeho cyklu.  

Úverová politika by mala byť flexibilne prispôsobovaná súčasným vonkajším 

podmienkam na trhu a viac menej kaţdoročne podľa nich aktualizovaná. Je to dôleţité aj 

z pohľadu udrţiavania konkurencieschopnosti banky. Od úverovej politiky závisí veľkosť 

výnosov banky, ktoré ovplyvňujú jej postavenie na trhu. 

V nasledujúcom texte si popíšeme, ako sa tvorí úverová politika a z akých častí 

pozostáva. 

2.4.1 Formulácia úverovej politiky 

Po vytýčení úverovej stratégie sa prejde k zadefinovaniu samotnej úverovej politiky. 

Na jej základe potom celá banka vykonáva činnosť v oblasti poskytovania úverov. Sú v nej 

rozpracované stratégiou stanovené ciele a postup ako ich dosiahnuť. V nasledujúcom texte sa 

budeme zaoberať oblasťami úverovej politiky. Týmito oblasťami sú podľa Pricewaterhouse 

(1994) organizácia úverového úseku, stanovenie úverových limitov, hodnotenie úverových 

návrhov, stanovenie ceny úveru, schvaľovanie úveru, sledovanie úverového rizika 

a vymáhanie úverov. V nasledujúcich podkapitolách si ich podrobnejšie rozoberieme. 

2.4.2 Organizácia úverového úseku 

V tejto časti sa budeme venovať jednotlivým typom organizácie úverového úseku 

a jeho úlohám. Úverový úsek uskutočňuje viacero dôleţitých činností ako sú: určovanie 
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úverových limitov, rozbor nových ţiadostí o úver, vykonávanie schvaľovacieho procesu, 

monitoring úverov, riadenie úverovej angaţovanosti, zabezpečenie rentability úverov, 

odporučenie poţadovaných úrokových marţí a rezerv a ďalšie.  

Na štruktúru úverového úseku majú vplyv viaceré činitele, viď Pricewaterhouse 

(1994). Úverové produkty banky, ktoré sú poskytované hromadne v nízkych sumách s niţším 

potenciálnym rizikom potrebujú skôr decentralizovanejšiu štruktúru ako špecializovanejšie, 

komplexnejšie typy úverov. Veľkosť banky má takisto vplyv na organizáciu úverového 

úseku. V malej banke je pár osôb, ktoré majú na starosti úvery. Zatiaľ čo veľká banka 

s globálnym pôsobením potrebuje stovky špecialistov, ktorí sa zaoberajú úzko 

vyprofilovanými pracovnými úlohami. Štruktúra úverového portfólia má takisto vplyv na 

usporiadanie úverového úseku. Banky, ktoré poskytujú vysoký počet úverov malých hodnôt, 

si budú vyţadovať decentralizovanejšie usporiadanie ako banky poskytujúce menší počet 

úverov vo vysokých sumách. Aj kultúra riadenia banky ovplyvňuje štruktúru úverového 

úseku. Ak banka preferuje mať viac pod kontrolou všetky úvery v rámci ústredia, zvolí 

centralizovaný model. Iná banka môţe preniesť právo schvaľovania úverov na jednotlivé 

pobočky, čo napríklad skráti dobu potrebnú na vybavenie úveru. Obe formy majú svoje 

výhody aj zápory, o ktorých si povieme viac v nasledujúcom texte. 

Podľa Pricewaterhouse (1994) existujú dva typy organizácie úverového úseku a to 

centralizovaný a decentralizovaný. Centralizovaný typ má viacero podôb, z nich základné sú 

úplne centralizovaná a regionálne centralizovaná.  

Pri úplnej centralizácii činnosť úverového úseku prebieha v drvivej väčšine v centrále 

banky, pričom pobočky nemajú takmer ţiadne kompetencie. V ich právomoci môţe byť 

prvotný styk so zákazníkom a nadobúdanie informácií. Všetky ostatné úlohy potom plní 

centrála. Táto podoba nachádza uplatnenie u bánk s malým počtom pracovísk a nízkymi 

objemami úverov. Pri regionálnej centralizácii je značná časť kompetencií prenesená na 

regionálne pobočky.  

Pricewaterhouse (1994) spomína výhody centralizovanej varianty úverového úseku 

ako sú úspory z rozsahu a sústreďovanie odborníkov na jednom mieste. Šetria sa aj náklady 

najmä mzdové prostredníctvom niţšej poţiadavky na úverových zamestnancov v pobočkách. 

Koncentrácia úverovej činnosti na jednom mieste takisto uľahčuje kontrolu úverovej politiky. 

Nevýhody takéhoto usporiadania sú hlavne slabý kontakt úverového útvaru so 

zákazníkom, horšia informovanosť o lokálnej situácii trhu, vysoká závislosť a nesamostatnosť 

úverových útvarov na pobočkách, dlhšie trvajúce procesy súvisiace s úverom. 
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Decentralizované usporiadanie prenáša väčšinu kompetencií na úverové útvary 

v pobočkách. Z centrály sa vykonáva len riadenie úverov. Úlohy súvisiace s evaluáciou, 

schvaľovaním a monitoringom úverov vykonávajú pobočky. Centrálny úverový útvar má na 

starosti dohliadať na plnenie cieľov úverovej politiky a získavať údaje, na základe ktorých 

odhaľujú prípadné problémy a iniciujú ich riešenie. Tento útvar ďalej vykonáva kontrolu nad 

činnosťou jednotlivých úverových útvarov na pobočkách. 

Výhody decentralizovaného usporiadania sú rýchle operatívne reakcie pri 

uskutočňovaní rozhodnutí, lepšie poznanie lokálnych podmienok, bliţší vzťah k zákazníkovi. 

Nevýhodami sú poţiadavka vyššieho počtu úverových pracovníkov, zhoršenie 

kontrolovateľnosti činnosti, potenciálna existencia nejednotného prístupu na všetkých 

pobočkách. 

2.4.3 Úverové limity 

Kaţdá banka uskutočňuje úverovú činnosť na základe nejakých stanovených kritérií. 

Medzi tieto kritériá patria podľa Pricewaterhouse (1994) aj úverové limity. Centrála banky 

obvykle nedokáţe rozhodovať o kaţdom úvere zvlášť. K tomu by bolo potrebné vykonať 

veľmi veľa práce, dá sa povedať, ţe vykonanej neefektívnej. Z toho dôvodu sú zavedené 

úverové limity určujúce úverovým oddeleniam jednotlivých pobočiek jasné hranice, v ktorých 

môţu uskutočňovať svoje rozhodnutia. Dávajú im určitú nezávislosť v rozhodovaní na 

centrále bez vzniku neúmerne vysokého rizika.  

Ako uţ moţno vyplýva z predchádzajúceho textu, úverové limity sú stanovené 

vedením banky. Existuje niekoľko typov úverových limitov. Všeobecne sa rozdeľujú na 

limity pre krajiny, limity pre odvetvia a limity pre klientov. Banka stanovuje nie len úverové 

limity, ale aj ďalšie limity ako limity splatnosti, limity zaistenia a menové limity. 

V nasledujúcich riadkoch si popíšeme jednotlivé druhy. 

Limity pre krajiny 

Klienti banky vykazujú určité spoločné charakteristiky, spoločné znaky správania, na 

základe ktorých je moţné ich zaradiť do určitých rizikových skupín. Jednou z týchto 

charakteristík je aj pôsobenie v rovnakej krajine.  

Banky s medzinárodnou pôsobnosťou by mali sledovať aj úverovú angaţovanosť voči 

jednotlivým krajinám. Existuje tu totiţ riziko, ţe z makroekonomických dôvodov týkajúcich 

sa celej krajiny nebude klient schopný splácať úver. Ide napríklad o obdobie hospodárskej 

recesie v danej krajine, ktorá zhoršuje situáciu ako pre podniky, tak aj pre obyvateľstvo. 

V prípade podnikov ide hlavne o podniky z procyklických odvetví ako je napríklad 
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priemyselná výroba. Na obyvateľstvo počas recesie pôsobí zvýšená pravdepodobnosť straty 

zamestnania ako dôsledok prepúšťania a teda aj neschopnosti splácania úveru a takisto sú 

rizikovejší zamestnanci v procyklických odvetviach.  

Banka podľa Pricewaterhouse (1994) môţe vyuţívať dva druhy hodnotenia krajín. 

Prvým z nich sú ratingy ratingových agentúr a druhým spracovávanie vlastných analýz, ktoré 

sa vyuţívajú v predovšetkým v bankách vo veľkej miere orientovaných na činnosť 

v zahraničí. Pri hodnotení sa berú do úvahy ekonomické, politické a ďalšie faktory 

ovplyvňujúce rizikovosť krajiny. Pri analýze sa vyuţívajú bodovacie systémy prisudzujúce 

určitú váhu jednotlivým faktorom.V tabuľke 2.1 je naznačený model hodnotenia rizika 

krajiny v závislosti na časovom rozpätí. 

 

Tabuľka 2.1: Model hodnotenia rizika krajiny v závislosti na čase 

Faktory Krátkodobé 1-3 

roky (podiel v %) 

Strednodobé 

4-10 rokov (v %) 

Dlhodobé viac ako 

10 rokov (v %) 

Finančné/ekonomické 80 70 50 

Politické 10 20 40 

Ostatné  10 10 10 

Celkom 100 100 100 

Zdroj: Pricewaterhouse: Úvod do řízení úvěrového rizika (1994) 

 

V tabuľke 2.2 sú zobrazené jednotlivé faktory hodnotenia rizika krajiny a tabuľka 

2.3zobrazuje štruktúru limitov pre jednotlivé krajiny na základe dosiahnutého hodnotenia. 
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Tabuľka 2.2: Faktory hodnotenia rizika krajiny 

Faktory Váhy (v %) 

Finančné/ekonomické 

- platobná bilancia 

- zahraničné zadlţenie 

- dynamika HNP 

- inflácia 

- bremeno dlhovej sluţby (splátky zahraničného dlhu vrátane úrokov) 

- spotreba 

- devízové rezervy 

 

10 

15 

5 

5 

20 

10 

15 

Politické 

- vnútorná stabilita (existencia skupín radikálov, rasová a náboţenská  

   znášanlivost, rozdelenie príjmov, ...) 

- vonkajšia stabilita (vzťahy so susednými krajinami) 

- medzinárodné spojenecké zväzky 

 

4 

 

4 

2 

Ostatné 

- vyspelosť bankovej sústavy 

- strategické ciele bánk 

- ostatné 

 

3 

3 

4 

Celkom 100 

Zdroj: Pricewaterhouse: Úvod do řízení úvěrového rizika (1994) 

 

Tabuľka 2.3: Štruktúra limitov pre krajiny 

Klasifikácia krajín Klasifikačný stupeň Limit vyjadrený ako % 

akciového kapitálu 

Prioritný status 70-100 25 

Vyhovujúci status 50-70 15 

Nevyhovujúci status menej ako 50 0 

Zdroj: Pricewaterhouse: Úvod do řízení úvěrového rizika (1994) 

 

Limity pre odvetvia 

Keďţe táto práca je zameraná na úvery pre domácnosti, spomenieme tieto limity len 

v krátkosti. Tieto limity sa týkajú úverov poskytovaných podnikateľským subjektom. 

Podobne ako v prípade štátov, aj v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva existujú určité 

spoločné charakteristiky a závislosti medzi rizikovosťou jednotlivých firiem. Najdôleţitejším 

vplyvom, ako sme uţ spomenuli pri limitoch pre krajiny je aj tu ekonomický cyklus 
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hospodárstva, v ktorom sa dané podniky nachádzajú. Ten ovplyvňuje podstatnú väčšinu 

podnikateľských subjektov a ich hospodárenia. Kaţdé odvetvie má svoje jedinečné vlastnosti 

a tým je potrebné venovať veľkú pozornosť zo strany bánk v prípade poskytovania úverov. 

Odvetvovými analýzami sa zaoberajú aj ratingové agentúry. Rozsiahle bankové 

inštitúcie však vypracovávajú väčšinou vlastné analýzy. Z nich potom stanovujú aj limity pre 

samostatné odvetvia.  

Existuje viacero faktorov, ktoré majú vplyv na limity odvetví. Tu sú niektoré z nich: 

súčasný stav a očakávaný budúci vývoj odvetvia, závislosť na ekonomickom cykle, 

konkurencia, ovplyvniteľnosť technologickými zmenami, nákladová štruktúra odvetvia, 

rastové trendy, bariéry vstupu do odvetvia a miera regulácie odvetvia. 

Pri stanovovaní úverových limitov pre odvetvia sa môţe pouţívať bodovací systém 

hodnotenia odvetvia s viacerými faktormi. 

Limity pre zákazníkov 

Táto časť sa takisto viac menej týka klientov z radov podnikateľských subjektov. Je to 

z toho dôvodu, ţe fyzickým osobám sú obvykle poskytované úvery v rádovo niţších sumách 

ako podnikom. Určenie limitov banky podľa Pricewaterhouse (1994) uskutočňujú pomocou 

viacerých kritérií ako: majetok, manaţment klienta, jeho finančnú stabilitu, úroveň spolupráce 

s bankou alebo ekonomická situácia.  

2.4.4 Úverová analýza 

V tejto časti sa budeme venovať hodnoteniu úverových návrhov, teda analýzam 

nových úverov. Hodnotenie úverových návrhov tvorí základ pre klasifikáciu úverového rizika 

a tvorbu celého úverového portfólia. 

Podstatou úverovej analýzy je podľa Pricewaterhouse (1994) hodnotenie spôsobilosti 

potenciálneho dlţníka v budúcnosti splácať svoje záväzky. Malo by z nej vyplývať, či bude 

mať záujemca počas doby splácania postačujúce prostriedky na splácanie úveru. Dôleţité sú 

aj jeho aktuálne pomery, či mu umoţňujú v budúcnosti splácať záväzky. Analýza určuje aj 

výšku výnosu pre banku, aby mohla pokryť súvisiace náklady ako napríklad náklady na 

pokrytie rizika, prevádzkové náklady banky a vytvoriť aj určitý zisk pre akcionárov.  

Hodnoteniu úverových návrhov priamo predchádza nadviazanie kontaktu 

s potenciálnym zákazníkom. Banka sa potrebuje prezentovať na trhu prostredníctvom 

marketingu a predajných činností. Tieto aktivity sa vykonávajú na centrálnej úrovni, ale môţu 

ich robiť aj úveroví pracovníci pri kontakte s klientom. Hodnotenie začína uţ pri prvom 
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kontakte s ním. Všetky informácie, ktoré banka získa o klientovi, neskôr zahrnie do 

hodnotenia úverových návrhov. 

Úverová analýza fyzických osôb 

Táto podkapitola bude predmetom skúmania v praktickej časti, keďţe na základe dát 

o klientoch v nej budeme konštruovať scoringový model. Úverové analýzy týkajúce sa  

fyzických a právnických osôb sa odlišujú. Vyplýva aj to zo skutočnosti, ţe predmet, ktorý je 

financovaný z úveru u fyzických osôb priamo vo väčšine prípadov negeneruje výnosy na 

splácanie úveru. Charakteristikou úverov pre domácnosti je poskytovanie v niţších sumách vo 

veľkých počtoch. Jednotliví dlţníci predstavujú len malý podiel na úverovom portfóliu. 

Keďţe ide o vysoký počet klientov, banka musí zvoliť efektívny nie príliš nákladný systém 

analýzy (v prepočte na jedného klienta). V tomto prípade je vyuţívaný uţ spomínaný credit 

scoring – bodovací systém, o ktorom si viac povieme v ďalšej podkapitole.  

Spoločným znakom je fakt, ţe banka v rámci úverovej analýzy skúma budúce 

schopnosti dlţníka splácať úver. Banku budú takisto zaujímať finančné pomery daného 

klienta. 

Informácie o nepodnikateľskom klientovi banka získava ťaţšie v porovnaní 

s podnikateľským subjektom, alebo má k dispozícii menej informácií. Existuje však viacero 

zdrojov, z ktorých môţe tieto údaje získať.  

Výhodou pre banku (aj pre klienta z pohľadu zvýhodnenia podmienok úveru) je, 

pokiaľ daný klient vyuţíval produkty a sluţby tejto banky. Existujú tak informácie o jeho 

minulom správaní. Napríklad v prípade vedenia beţného účtu, banka má k dispozícii 

informácie o pravidelnosti príjmu, jeho výške, početnosti a výške pohybov na účte, o výške 

zostatkov a ďalšie.  

Ďalším zdrojom údajov sú úverové agentúry. Tie disponujú informáciami o úverových 

dlţníkoch. Banka od nich môţe získať správy o prípadných problémoch dlţníka so splácaním 

v minulosti, alebo iných faktoch.  

Podobné informácie môţu získať aj od iných bankových subjektov. Môţu od nich 

zistiť vzťah daného klienta s týmito bankami, či sa vyskytli nejaké skutočnosti, ktoré by mohli 

byť dôleţité aj z pohľadu potenciálneho poskytnutia daného úveru. Tieto informácie sa týkajú 

typov vedených vkladových aj úverových účtov, ich zriadenie, zrušenie, rovnako ako 

priemernú výšku zostatkov, výška prijatých úverov a ďalšie. 

Ďalšie informácie môţu získať z úverového registra. Ten zahŕňa informácie o osobách 

ţiadajúcich o úver, vlastníkoch kreditných kariet alebo osobách pouţívajúcich prečerpanie 
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beţného účtu do debetu a o ich ručiteľoch. Banky v ňom v podstate nachádzajú údaje o bonite 

klienta. V Českej republike je prevádzkovateľom tohto registra s názvom Bankový register 

klientskych informácií (BRKI) spoločnosť Czech Banking Credit Bureau. Tento register je 

súkromný a preto ČNB nemá nad ním ţiaden dohľad.  

Informácie o fyzických osobách podnikateľoch a právnických osobách sa nachádzajú 

v Centrálnom registri úverov Českej národnej banky. Tento register môţu vyuţívať banky 

a pobočky zahraničných bánk, teda účastníkmi CRÚ, na získavanie informácií o úverových 

záväzkoch spomenutých skupín klientov. Účastníci nie len vyuţívajú, ale hlavne zdieľajú 

informácie o svojich klientoch. Tieto údaje pomáhajú zlepšovať procesy úverových analýz 

bánk a tým aj zmiernení úverového rizika prostredníctvom redukcie rizikových bankových 

pohľadávok. 

Banky vyuţívajú pri získavaní ďalších informácií vyplnené údaje v ţiadosti o úver. 

Týkajú sa zamestnania, výšky príjmu, bývania, rodinného stavu, majetkových pomerov, 

nesplatených dlhov a ďalších skutočností. Pri vyšších sumách môţe byť poţadované aj 

daňové priznanie alebo potvrdenie o príjme.  

Tieto informácie sa ďalej hodnotia pomocou bodovacieho systému, ktorý si popíšeme 

v nasledujúcej časti. 

Úverový bodovací systém 

Ako sme uţ naznačili úverové bodovacie systémy sú vyuţívané na posudzovanie 

ţiadostí o úver. V týchto ţiadostiach klienti poskytujú informácie dôleţité na posúdenie ich 

schopnosti riadne splácať úver. Nachádzajú sa v nich dôleţité činitele, na základe ktorých 

banka rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí úveru a ktoré podľa danej banky túto 

schopnosť ovplyvňujú. V praktickej časti budeme u viacerých činiteľov testovať ich vplyv na 

zlyhanie pri splácaní klienta a pomocou tých najdôleţitejších činiteľov zostavíme scoringový 

model. Príklad bodovacieho systému je v tabuľke 2.4. 
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Tabuľka 2.4: Bodovací systém 

Kritérium Body Váha (v %) Vážené body 

Vek 

18-21 

22-29 

30-39 

nad 40 

 

0 

5 

50 

25 

10 

... 

Pohlavie 

muţ 

ţena 

 

0 

10 

20 

... 

Rodinný stav 

slobodný/á 

ţenatý/vydatá 

rozvedený/á 

vdovec/vdova 

 

12 

40 

0 

15 

25 

... 

Počet detí 

0 

1-2 

3 a viac 

 

10 

15 

0 

 

... 

Doba zamestnania v súčasnom 

zamestnaní 

viac ako 0,5 roka 

0,5 aţ 1 rok 

1 aţ 3 roky 

viac ako 3 roky 

 

 

0 

8 

15 

35 

8 

... 

Doba klientskeho vzťahu 

viac ako 1 rok 

1 aţ 3 roky 

viac ako 3 roky 

 

3 

18 

30 

22 

... 

Konečný počet bodov  100  

Zdroj: Jílek, J.: Finanční rizika 2001 

 

Banka zostavuje klientovi skórovaciu kartu, kde sa hodnotia charakteristiky ako 

príjem, dĺţka pracovného pomeru, vlastníctvo nehnuteľnosti, zoznam ďalších prijatých 

úverov a podobne. V skórovacej karte sa podľa Jílka (2001) posudzujú osobné vlastnosti 
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klienta a jeho zjavný charakter, jeho predpoklady pre úspešnú a zdarnú spoluprácu s bankou 

a iné nevyčísliteľné charakteristiky. Preto bodovací proces má do značnej miery subjektívny 

ráz. Podľa Pricewaterhouse (1994) je potrebné zosúladiť hodnotenie vyčísliteľných a aj 

kvalitatívnych znakov do jedného celkového výsledku. Zámerom je čo najviac zníţiť straty 

z úverov a mieru nesplácaných úverov. Podľa informácií v ţiadosti sa vyplnia hodnoty 

jednotlivých faktorov a na záver sa určí celkový výsledok. Na základe tohto výsledku je 

potom klient zaradený do jednej zo skupín: prijatie, odmietnutie, na posúdenie. 

Charakteristiky daného klienta sa porovnávajú s historickou databázou úverových klientov 

banky, ktorí vykazovali podobné údaje. Na základe skúseností s týmito minulými klientmi 

potom banka rozhodne o zaradení klienta do jednej z týchto troch skupín. Tretia skupina, 

o ktorej sa bez dôkladnejšieho hodnotenia v podstate nerozhodne, sa dáva na ďalšie 

posudzovanie. Do podrobnejšej analýzy sa berú všetky dostupné informácie z uţ 

spomenutých zdrojov. V praxi však úvery poskytnuté z tejto tretej skupiny sú častejšie 

problémové pri splácaní.  

Banky si môţu v prípade pochybností overiť klientom poskytnuté informácie 

v ţiadosti. Jednou z moţností je verifikácia týchto údajov u ostatných veriteľov, v prípade, ţe 

klient má ďalšie úvery alebo u jeho zamestnávateľa ohľadom výšky príjmu alebo v registri 

dlţníkov. 

Výhodou bodovacieho systému je jeho relatívna jednoduchosť. Dáva nekomplikovaný 

návod úverovým zamestnancom na ohodnocovanie klientov. Ich nadriadení sa zaoberajú len 

nerozhodnými prípadmi. Jednoduchosť posudzovania takisto zniţuje náklady na hodnotenie, 

kedy len malé percento ţiadostí sa podrobí dôkladnej analýze. Bodovací systém neumoţňuje 

subjektívne hodnotenie závisiace na konkrétnom zamestnancovi, ale zaručuje jednotné 

hodnotenie v celej banke. Navyše kritériá hodnotenia sú postavené na základe štatistických 

dát skúseností s celým komplexom klientov, z ktorých vyplývajú určité spoločné 

charakteristiky typické pre problémových resp. bezproblémových zákazníkov.  

Naopak nevýhodou je, ţe bodovací systém primárne vychádza len z údajov v ţiadosti.  

2.4.5 Určenie ceny úveru 

Proces stanovenia ceny úveru má zásadný význam pre ziskovosť banky a je veľmi 

dôleţitým procesom z hľadiska riadenia banky. V súvislosti s cenou úveru je potrebné 

spomenúť viaceré fakty.  

Prvým sú poţiadavky bankového dohľadu. V súčasnosti musia banky dodrţiavať 

poţiadavky na kapitálovú primeranosť podľa novej bazilejskej dohody, tzv. Basel II. 
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Bazilejské dohody stanovili podmienky riadenia kapitálu, ktorých plnenie je v krajinách EÚ 

poţadované zo strany orgánu dohľadu.  

V posledných rokoch moţno badať zvyšovanie konkurencie medzi bankami. Tie sa 

snaţia zlepšovať svoje postavenie na trhu hlavne udrţiavaním alebo zvyšovaním ziskovosti 

a riadením nákladovosti. Silná konkurencia však obmedzuje stanovovanie neobvykle 

vysokých cien úverov. (V súčasnej situácii, keď sú v dôsledku ekonomickej krízy úrokové 

sadzby na minime, nastáva na pohľad dosť paradoxná situácia, kedy banky vyplácajú 

vkladateľom veľmi nízke úroky a na druhej strane zvýšením rizikovosti subjektov v dôsledku 

zhoršenia ich finančnej situácie poskytujú úvery za relatívne vysoké sadzby.Graf 

2.1naznačuje zvýšenie kreditnej prémie po nástupe krízy.) 

Graf 1: Vývoj kreditnej prémie v niektorých krajiných v rokoch 2007-2010 

 

Zdroj: ČNB: Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010 

 

Graf 2.2ukazuje vývoj úrokových sadzieb v ČR v rokoch 2007 aţ 2010. Môţeme 

pozorovať pokles úrokových sadzieb od konca roka 2008.Graf 2.3naznačuje situáciu, ţe 

v roku 2009 napriek poklesu úrokových sadzieb ostávali úrokové marţe na vysokej úrovni. 

To bolo podľa ČNB spôsobené zniţovaním úrokov z vkladov a ponechávaním sadzieb 

z úverov na rovnakej úrovni z dôvodu zvýšenia úverového rizika. 
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Graf 2: Vývoj úrokových sadzieb v ČR v rokoch 2007-2010 

 

Zdroj: ČNB: Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010 

 

Graf 3: Vývoj úrokových marţí z retailových operácií bánk v ČR 2007 aţ 2010 

 

Zdroj: ČNB: Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010 
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Aby mohla byť určená cena úveru, musia byť známe náklady na zdroje financovania. 

Banky musia platiť svojim vkladateľom úroky, z dôvodu regulácie je potrebné odvádzať 

určitú časť vkladov na účet povinných minimálnych rezerv centrálnej banky a takisto časť 

prostriedkov musia drţať v likvidnej forme na zabezpečenie likvidity. To znamená, ţe banky 

tak znášajú náklady obetovaných príleţitostí (opportunity costs). Existujú totiţ alternatívne 

vyuţitia týchto zdrojov, ktoré by prinášali vyšší úrok. To však nie je moţné v dôsledku 

regulácie, ktorá má svoje opodstatnenie, keďţe bankový sektor má z ekonomického hľadiska 

zásadné postavenie. Na finančnom sektore takpovediac stojí a padá celé hospodárstvo. Preto 

je potrebná istá miera opatrnosti. 

Banka pri určovaní výšky ceny úveru musí brať do úvahy aj svoje vlastné prevádzkové 

náklady. Ide o reţijné náklady, ale takisto aj náklady súvisiace s daným úverom, kde môţeme 

zaradiť napríklad náklady na ocenenie nehnuteľnosti. Do nákladov spojených s prevádzkou 

banky môţeme zahrnúť náklady na mzdy pracovníkov, náklady na prevádzku budov banky 

a ďalšie.  

Vplyv má aj prémia za akceptovanie rizika spojeného z úverom – rizikovú prémiu 

(risk premium). Jej výška musí byť dostatočná na zabezpečenie výnosnosti kapitálu 

a úverového rizika. 

Cena úveru sa skladá z viacerých zloţiek. Vzorec 2.1, ktorým Heffernan (2005) 

zjednodušene určuje výpočet úrokovej sadzby z úveru: 

 (2.1) 

kde   - úroková sadzba z úveru, 

 i - trhová úroková sadzba (napríklad PRIBOR), 

 - riziková prémia závisiaca na pravdepodobnosti splatenia dlhu  

 (  = 0, v prípade, ţe máme istotu, ţe bude úver splatený), 

 F -  poplatky banky. 

Podľa Heffernana (2005) môţeme pozorovať závislosť medzi i (trhovou úrokovou 

sadzbou) a  (rizikovou prémiou). Táto závislosť má dve formy. Ak sa zvyšuje trhová 

úroková sadzba, má to vplyv na nárast úroku z úveru. Z toho dôvodu je pre dlţníkov ťaţšie 

splácať úver, čo zvyšuje aj riziko splácania úveru cez rizikovú prémiu. Druhá forma nastáva 

v prípade, ţe trhová úroková miera je veľmi vysoká, vtedy sú vysoké aj úrokové miery 

z úverov, čo bude priťahovať rizikovejších dlţníkov a znova vzrastá úverové riziko. Práve 

hodnotenie úverového rizika je najdôleţitejším faktorom ovplyvňujúcim cenu úveru. 
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Na výšku ceny úveru majú účinok aj ďalšie vplyvy. V prípade zabezpečenia úveru 

nejakým druhom aktíva (napríklad nehnuteľnosťou), banka bude poţadovať niţší úrok ako pri 

nezabezpečenom úvere.  

Do ceny úveru sa podľa Heffernana (2005) premietnu aj náklady obetovaných 

príleţitostí z drţania povinných minimálnych rezerv (PMR) z prijatých vkladov na účte 

centrálnej banky, ktoré sú úročené len nízkym úrokom. PMR môţeme označiť ako určitú 

formu zdanenia depozít, ktorú banky prenášajú na klientov prostredníctvom vyššej ceny 

úveru.  

2.4.6 Schvaľovanie úveru a monitorovanie rizika 

Schvaľovanie úveru 

Schvaľovanie patrí medzi základné činnosti riadenia banky. Inými slovami sa nazýva 

aj autorizácia. Je to v podstate rozhodnutie o poskytnutí úveru klientovi, čím sa prevedie na 

jeho účet časť finančných prostriedkov banky. Schvaľovanie by podľa Pricewaterhouse 

(1994) malo dospieť k potvrdeniu cien úveru primeraných podstúpenému riziku takým 

spôsobom, aby sa maximalizoval výnos v hraniciach akceptovaných limitov rizika. 

Existuje viacero moţností schvaľovania úverov. Podľa Pricewaterhouse (1994) 

hovoríme o troch základných moţnostiach, ktoré sa rozlišujú na základe počtu osôb, ktoré 

daný úver schvaľujú: schvaľovanie v rámci individuálnej právomoci, spoločenskej právomoci 

a úverového výboru.  

Individuálna právomoc znamená, ţe schvaľovací proces má na starosti jedna osoba. 

Podmienkou je, aby výška schvaľovaného úveru nepresahovala limit právomoci danej osoby. 

Výhodou tohto systému je priama zodpovednosť daných osôb za dané úlohy a jeho flexibilita. 

Nevýhodou môţe byť niţšia kvalita úverov, pretoţe schvaľovanie je uskutočňované len 

jednou osobou, na ktorej všetko závisí. Preto sa vyuţíva hlavne pri úveroch v niţších 

hodnotách.  

Spoločná právomoc je v podstate zlučovanie individuálnych právomocí niekoľkých 

pracovníkov. Pomocou nej je moţné schváliť úver nad rámec schvaľovacích limitov jednej 

osoby. Väčšinou však spoločná právomoc je ohraničená niţším limitom ako je súčet 

individuálnych právomocí. Pri týchto limitoch sa rozlišuje aj medzi zaistenými a nezaistenými 

úvermi, pričom nezaistené vyţadujú vyššie právomoci. Oproti individuálnej je tu výhoda 

vyššej kvality úverov, avšak zniţuje sa priama zodpovednosť za splnenie úloh a väčšia časová 

náročnosť. 
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Úverový výbor je pouţívaný predovšetkým na schvaľovanie veľkých úverov. Pri 

úveroch v niţších sumách by bol tento spôsob neekonomický z dôvodu vyšších nákladov. 

Banky majú stanovený určitú minimálnu hranicu, nad ktorou sa tento spôsob schvaľovania 

vyuţíva. Výhodou tohto systému je vyššia kvalita schvaľovania a teda aj vyššia kvalita 

úverov. V rámci úveru sa otvára priestor pre diskusiu rôznych názorov. Na druhej strane 

schvaľovanie úverovými výbormi nesie v sebe riziko, ţe procedúra sa stane povrchnou. 

Takisto úverové výbory potrebujú dlhší čas na uskutočnenie schvaľovania. 

Banky pre schvaľovanie určitých typov úverov môţu nastaviť prísnejšie limity 

právomocí. Ide napríklad o úvery s dlhšou dobou splatnosti alebo pri nadmernej zloţitosti 

úverového obchodu. 

Monitorovanie rizika úveru 

Monitorovanie rizika úveru nasleduje po schválení a poskytnutí prostriedkov klientovi. 

Tento proces úverovej politiky podľa Pricewaterhouse (1994) zabezpečuje kontrolu 

vyuţívania a splácania úveru. Počas doby splatnosti úveru jeho rizikovosť nebýva konštantná. 

Závisí od aktuálnych finančných pomerov klienta, ktoré sa v čase menia, prípadne od hodnoty 

zaloţenej veci. Počas doby splatnosti úveru je neustále sledovaná schopnosť klienta splácať 

úver a splatiť celý úver. Cieľom monitorovania je odhaliť moment, kedy sa zo štandardného 

úveru stáva problémový, teda rýchle odhalenie vzniku ťaţkostí klienta so splácaním. Úlohou 

banky je pokúsiť sa stabilizovať situáciu klienta a zabezpečiť splatenie úveru. Treba však 

spomenúť aj riziko celého portfólia, aby sa po schválení nevychýlilo z limitov rizika 

a udrţiavalo si vyváţenosť. 

V rámci monitorovania úverového rizika sa rozlišuje viacero krokov. Ide o priebeţné 

sledovanie, ktoré zabezpečuje sledovanie splácania a udrţiavanie kontaktu so zákazníkom ako 

aj zbieranie informácií o jeho finančnej situácii; podrobnú previerku, ktorá sa vykonáva len 

pri úveroch s vyššími sumami. U ostatných úverov sa vykonáva len v prípade problémov so 

splátkami. Jej pravidelné uskutočňovanie u všetkých úverov by neefektívne zvýšilo náklady. 

Monitorovanie portfólia úverov spĺňa tri úlohy: kontrola úverových limitov, 

sledovanie tendencií v rámci portfólia a zabezpečovanie minimalizácie rizika daného 

portfólia. Čo sa týka tendencií v portfóliu, máme na mysli podiel klasifikovaných úverov, 

o ktorých si povieme v nasledujúcej podkapitole, smerovanie ku väčšej koncentrácii v rámci 

portfólia alebo priebeh ziskovosti. 
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2.4.7 Klasifikované úvery 

Klasifikované úvery 

Klasifikované úvery sú vlastne problémové úvery, u ktorých nastali ťaţkosti so 

splácaním. Jedným z dôvodov ich vzniku môţe byť aj chybná úverová analýza zo strany 

banky ako aj existencia asymetrických informácií medzi dlţníkmi a veriteľmi (napr. podanie 

klamlivých alebo zatajenie dôleţitých faktov zo strany dlţníka). Banky totiţ nemusia získať 

všetky informácie, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť dlţníka splácať poskytnutý úver.  

Klasifikované úvery zahŕňajú sledované a stratové úvery. Pravidlá pre posudzovanie 

stanovuje na území Českej republiky ČNB Opatrením č. 6/2004, ktorým sa stanovujú pravidlá 

pre posudzovanie pohľadávok z finančných činností, tvorbu opravných poloţiek a rezerv 

a pravidlá pre nadobúdanie niektorých druhov aktív. Pod pohľadávkou tento zákon rozumie 

istinu vrátane úrokov a poplatkov. Pohľadávky sa na jeho základe delia na štandardné, 

sledované, neštandardné, pochybné a stratové. Banky sú povinné k posledným štyrom 

skupinám pohľadávok účtovať opravné poloţky vo výške 0,1; 0,2; 0,5 a 1,0 z týchto 

pohľadávok.  

K štandardným pohľadávkam patria pohľadávky, ktoré sú riadne splácané, prípadne sú 

po splatnosti do 30 dní. Predpokladá sa ich úplné splatenie. Pre ostatné skupiny to nemusí 

platiť a líšia sa od seba pravdepodobnosťou, s akou budú splatené. 

Sledované pohľadávky sú také, u ktorých bolo zaznamenané zhoršenie splácania. 

Nedodrţanie splatnosti je medzi 31 a 90 dňami. U tejto skupiny sa predpokladá splatenie 

v plnej výške. 

Neštandardné pohľadávky sa vyznačujú neistotou splatenia úveru aj s úrokmi, ráta sa 

však s čiastočným splatením. Splátky meškajú 91 aţ 180 dní. 

Pochybné splátky sú charakteristické nízkou pravdepodobnosťou splatenia, avšak 

existuje pravdepodobnosť čiastočného splácania. Splátky majú omeškanie od 180 do 360 dní. 

Poslednou skupinou klasifikovaných úverov sú stratové pohľadávky. Tu splácanie 

pohľadávky nie je moţné. Sú to nenávratné pohľadávky, prípadne majú návratnosť vo veľmi 

nízkej sume. Splátky meškajú od 361 dní. Ak je takáto pohľadávka znehodnotená dlhodobo, 

dochádza k jej odpísaniu. 

Banky z dôvodu existencie klasifikovaných úverov musia tvoriť rezervy. Tieto rezervy 

sa delia do troch skupín: účelové, všeobecné a sektorové rezervy.  
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Účelové rezervy sú tzv. oceňovacie rezervy, ktoré banka vytvára pre jednotlivé úvery. 

Klasifikovaný úver sa zaraďuje postupne do jednotlivých kategórií, ak sa tento úver dostane 

do stratových, je odpísaný oproti dopredu na tento účel vytvorenej rezerve. 

Všeobecné rezervy sa tvoria oproti celému úverovému portfóliu podobne 

ako sektorové rezervy sú tvorené voči určitej časti portfólia. Tvoria sa ako percento 

z celkových úverov. 

Úverom pre domácnosti (vrátane hypotekárnych a spotrebiteľských) sa venuje 

Opatrenie ČNB č. 6/2004 v časti jednotlivo nevýznamných pohľadávok. Nevýznamné 

pohľadávky sa definujú ako tie s hodnotou neprevyšujúcou niţšiu z nasledujúcich dvoch: 5 

miliónov Kč alebo jedno promile súvahovej hodnoty bankových aktív. Pri zniţovaní 

súvahovej hodnoty portfólií jednotlivo nevýznamných pohľadávok sa vyuţívajú štatistické 

modely rovnako ako aj opravné poloţky k nim. Tieto opravné poloţky sa priraďujú k celému 

portfóliu konkrétneho typu úverov.  

Na konci klasifikovaných úverov dochádza k odpísaniu úveru. K tomuto kroku sa 

pristupuje v záverečnej fáze, kedy banka nenašla spôsob, ako získať poskytnuté prostriedky 

vrátane úrokov. Stratové úvery sa odpisujú proti rezerve, ak bola vytvorená v dostatočnej 

výške na ich pokrytie. V tomto prípade banka nezaznamená stratu, v opačnom prípade dôjde 

ku strate. 

Vývoj poskytnutých a klasifikovaných úverov v ČR v rokoch 2007 až 2010 

Graf 2.4zobrazuje vývoj zlyhaných úverov v období prvého kvartálu roku 2007 aţ 

prvého kvartálu 2010. Počas roka 2007 sa podiel týchto úverov na celkovom portfóliu 

zniţoval, avšak od tretieho kvartálu 2008 s príchodom hospodárskej krízy začal markantne 

rásť a rástol aţ do konca tohto obdobia. Na začiatku roka 2010 sa podiel zlyhaných úverov 

pohyboval na úrovni 6%. 
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Graf 4: Zlyhané úvery v českom bankovom sektore 1Q 2007 – 1Q 2010 

 

Zdroj: ČNB: Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010 

Tabuľka 2.5zobrazuje kategorizáciu pohľadávok voči klientom v ČR za roky 2007-2009. 

Môţeme si takisto všimnúť nárast klasifikovaných úverov. Toto delenie vyčleňuje sledované 

úvery mimo kategóriu zlyhaných, zatiaľ čo ostatné tri kategórie klasifikovaných úverov 

(neštandardné, pochybné a stratové) sa medzi ne radia. Rovnako, rastúci trend sa dá 

pozorovať aj pri opravných poloţkách a stratách z ocenenia pre úvery. V roku 2009 došlo 

dokonca k poklesu objemu poskytnutých úverov oproti predchádzajúcemu obdobiu 

v dôsledku zhoršenia ekonomických podmienok a sprísnenia úverových kritérií bánk.Graf 

2.5ukazuje nárast zlyhaných úverov počas rokov 2007 aţ 2009 vo všetkých troch 

spomínaných kategóriách. Pričom v roku 2009 bol najväčší podiel zo zlyhaných úverov 

obyvateľstva v najhoršej kategórii, teda medzi stratovými úvermi.  
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Tabuľka 2.5: Kategorizácia pohľadávok voči klientom v ČR za roky 2007-2009 

 

Zdroj: ČNB: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2009 
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Graf 5: Vývoj zlyhaných úverov v ČR za roky 2007 – 2009, štruktúra zlyhaných úverov 

poskytnutých obyvateľstvu v ČR za rok 2009  

 

Zdroj: ČNB: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2009 

 

V tabuľke 2.6vidíme sektorové členenie vývoja zlyhaných úverov počas spomínaného 

obdobia. V roku 2009 narástli zlyhané úvery domácnostiam (zahŕňajúce ţivnostníkov 

a obyvateľstvo) o viac ako 50% oproti predchádzajúcemu roku. Z toho hypotekárne úvery 

vykazovali najrazantnejšie zhoršenie aţ o 120%. Stále však podľa ČNB si udrţiavajú nízku 

úroveň zlyhania na úrovni 2,54%, čo je spôsobené aj zaistením. Čo sa týka spotrebiteľských 

úverov, tam je situácia horšia, aj keď jej zhoršujúci sa vývoj bol miernejší. Tu je podiel 

zlyhaných úverov 8,3%. K zhoršeniu výkonnosti týchto úverov došlo hlavne v dôsledku 

poklesu ekonomickej výkonnosti hospodárstva a zhoršenia podmienok na trhu práce. 
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Tabuľka 2.6: Sektorové členenie zlyhaných úverov v ČR za roky 2007 - 2009 

 

Zdroj: ČNB: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2009 

 

2.4.8 Vymáhanie úverov 

Vymáhanie úverov je nasledujúci krok po monitorovaní, v ktorom banka zistí 

problémy klienta so splácaním. Tieto úvery sa označujú za klasifikované. Podľa 

Pricewaterhouse (1994) môţu nastať dve situácie. Pri prvej banka ešte nezaznamenala 

problémy so splácaním, ale klient uţ pociťuje finančné ťaţkosti. Táto situácia sa môţe 

prejavovať napríklad ako vykázanie straty z činnosti daného podniku alebo opakované 

maximálne vyuţívanie debetného limitu na kontokorentnom účte. Druhá, váţnejšia situácia 

nastáva, keď vzniknú skutočné problémy so splácaním. Ide napríklad o oneskorené splácanie 

alebo nesplácanie, prípadne porušenie ďalších podmienok zmluvy. Pri zaznamenaní týchto 

príznakov banka potrebuje vyhodnotiť perspektívu návratnosti prostriedkov a stanoviť ďalšie 

moţnosti ako limitovať straty.  

Z pohľadu banky je potrebné monitorovať úvery a včas odhaliť prejavy tých 

problémových. Tieto prejavy sa rozdeľujú na také, ktoré vyplývajú zo vzťahu medzi bankou 
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a klientom a také, ktoré moţno odhaliť z finančných výkazov. Preto banky vyuţívajú na toto 

sledovanie dve metódy. Prvou je pozorovanie klienta a druhou práve rozbor finančných 

výkazov. 

Následne banka stanoví stratégiu vymáhania. Jej podoba je špecifická pre kaţdý 

prípad. Jej výsledkom môţu byť podľa Pricewaterhouse (1994) nasledujúce moţnosti 

riešenia: pokračovanie úveru, zmrazenie úveru, splácanie inou bankou, reštrukturalizácia dlhu 

alebo odloţenie úrokov. 

Úverové riziko je v podstate riziko vzniku klasifikovaných úverov, z ktorých banka 

zaúčtuje straty. Preto je potrebné dôkladné posudzovanie bonity klienta nie len pred  

poskytnutím úveru, ale aj počas celej doby jeho splácania. Ale napriek tomu aj po prechode 

úveru medzi klasifikované existujú ešte nejaké moţnosti, ako získať aspoň časť poskytnutých 

prostriedkov. Aj tu je však dôleţitá komunikácia a tendencia dohodnúť sa s klientom. 

V ďalšej podkapitole sa budeme zaoberať meraním úverového rizika. 

2.5 Meranie úverového rizika 

Podľa Petrjánošovej (2004) je cieľom merania úverového rizika určenie veľkosti 

potenciálnej straty z úverového portfólia. Následne banka po jeho zhodnotení rozhodne 

o uskutočnení transakcie, o výške úroku, tvorbe rezerv alebo opravných poloţiek. 

Petrjánošová (2004) rozlišuje dva moţné spôsoby merania úverového rizika: 

metódami zaloţenými na absolútnej pozícii v úverovom riziku a metódy očakávanej miery 

nesplatenia úverovej pohľadávky.  

Metódy absolútnej pozície v úverovom riziku kvantifikujú veľkosť majetku 

vystaveného úverovému riziku. Poskytnutím úveru sa celá jeho hodnota stáva potenciálne 

stratová vrátane úrokov a všetkých súvisiacich poplatkov. Táto hodnota sa môţe korigovať 

o určitú časť napríklad v prípade zaloţenia nehnuteľnosťou. Pri tejto technike sa netvoria 

rezervy a opravné poloţky aţ do zlyhania úveru. 

Metóda očakávanej miery nesplatenia úveru je zaloţená na stanovení určitej 

potenciálnej straty pomocou vynásobenia výšky úveru a pravdepodobnosti jeho zlyhania. 

Úvery po schválení sa zaradia do príslušnej rizikovej skupiny, pre ktorú je určená  riziková 

váha. To tvorí základ pre stanovenie parametrov úveru ako výška úrokovej sadzby, výška 

poskytnutého úveru, hodnota rezerv alebo zaistenie úveru. 
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2.6 Zaistenie úverového rizika 

Zaistenie úverového rizika je vlastne pouţitie všetkých opatrení zo strany banky, aby 

zabezpečila bezproblémové splácanie úveru. Revenda (2005) tvrdí, ţe takéto zaistenie musí 

spĺňať určité podmienky. Tými podmienkami sú vymáhateľnosť, moţnosť oceniť a  predať 

zálohu, stabilná hodnota zálohy a schopnosť kontroly jej stavu. 

Podľa Revendu (2005) sa na zaistenie úveru pouţívajú tieto nástroje: hodnotenie 

bonity klienta (úverovej schopnosti), stanovenie limitov výšky úverov jednotlivému klientovi, 

kontrola subjektu a objektu úveru. 

Avšak napriek uplatneniu týchto nástrojov môţe dôjsť k zlyhaniu úveru. Existujú 

preto nástroje, ktoré banka uplatňuje v prípade, ţe úver začne byť problémový.  

Podľa druhu zaistenia sa vyčleňuje osobné a vecné zaistenie. Osobné zaistenie 

nastáva, keď za splatenie úveru okrem dlţníka ručí banke aj tretia osoba. Vecným zaistením 

rozumieme ručenie majetkom (napríklad v prípade hypotekárnych úverov ide o nehnuteľnosť) 

za splatenie úveru. V prípade, ţe dlţník nedodrţí zmluvné podmienky, banke vzniká právo na 

daný zaloţený majetok.  

Revenda (2005) rozlišuje zaistenie aj podľa viazanosti zaistenia na akcesorické 

a abstraktné. Akcesorické zaistenie sa vyznačuje naviazaním zaistenia na konkrétny úver. To 

znamená, ţe ak je úver splatený, zaniká aj zaistenie. Abstraktné zaistenie nie je naviazané na 

konkrétny úver. V prípade, ţe je úver splatený, zaistenie samo o sebe nezaniká. To umoţňuje 

prijatie ďalších úverov na totoţné zaistenie. 

2.7 Riadenie úverového rizika 

Vo všeobecnosti riadenie rizík napomáha trhovým subjektom prispôsobovať sa 

vonkajším zmenám trhového prostredia. Cieľom riadenia rizík je podľa Heffernana (2005) 

identifikovať udalosti a s nimi spojené riziká ohrozujúce činnosť daného podniku a následne 

predchádzať prípadným stratám spojeným s týmito rizikami. Riadením úverového rizika sa 

v banke zaoberá predstavenstvo. 

Ako uţ bolo spomenuté, úverové riziko je najvýznamnejšie riziko v bankových 

činnostiach. Heffernan (2005) rozlišuje niekoľko spôsobov minimalizácie úverového rizika: 

úverové limity, kolaterál, diverzifikácia, úverové deriváty a sekuritizácia. 

Úverové limity boli spomenuté v časti o úverovej politike. V skratke môţeme zhrnúť, 

ţe banka si stanovuje limity na poskytovanie úverov z dôvodu efektívnejšieho rozhodovania 
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o ich poskytovaní. Existujú limity pre jednotlivé krajiny, odvetvia a klientov. Banky nesmú 

prekročiť určitý stupeň angaţovanosti voči jednotlivým subjektom, pretoţe by sa vystavili 

nadmernému úverovému riziku. 

Kolaterál alebo záruka sa takisto pouţíva na zniţovanie úverového rizika. Môţu ním 

byť napríklad nehnuteľnosti alebo iný majetok. Problém záruky by nastal, ak by jej ceny boli 

príliš volatilné. Vtedy by musela banka poţadovať ďalšie záruky. Ďalší problém by nastal, ak 

existuje nepriama úmernosť medzi schopnosťou klienta splácať úver a cenou kolaterálu. 

Heffernan (2005) ako príklad spomína poskytovanie veľkých objemov úverov podnikom 

ropného priemyslu, kedy kolaterálom boli ropné vrty. Avšak, ceny ropy sa zrútili a tým 

pádom došlo aj k zrúteniu cien kolaterálu. Veľké mnoţstvo bánk tak skrachovalo práve 

z tohto dôvodu.  

Diverzifikácia zdrojov do nových úverových trhov môţe byť takisto spôsob, ako 

zníţiť úverové riziko. Takto môţu banky zníţiť takmer celé nesystematické riziko. Na 

diverzifikáciu je pouţívaná korelačná analýza. Podľa nej sa banky môţu rozhodnúť, v akých 

oblastiach môţu poskytovať úvery. 

Úverové deriváty a vlastne sekuritizácia sú ďalšou moţnosťou ako redukovať úverové 

riziko. Princíp spočíva v tom, ţe banky vydajú cenné papiere na poskytnuté úvery a odpredajú 

ich ďalším subjektom, aby si zvýšili úverovú kapacitu a mohli poskytovať ďalšie úvery. 

Avšak vyvstáva tu riziko morálneho hazardu. Banky prevedením rizika na iné subjekty sa 

stávajú menej citlivými pri hodnotení úverovej bonity klientov. Poskytujú úvery aj takým 

klientom, ktorí nie sú schopní ich splácať, pretoţe oni sami uţ nepodstupujú úverové riziko. 

Tento problém sa stal systémový v USA a bol jednou z príčin vzniku finančnej krízy. 

2.8 Regulácia úverového rizika 

Za reguláciu úverového rizika v ČR je zodpovedná ČNB. Má na starosti určenie 

spôsob jeho merania ako aj limity rizika. Keďţe banka svoje vklady nedrţí na účtoch, ale 

ďalej ich poskytuje vo forme úverov, nie je schopná naraz vyplatiť všetky vklady svojich 

klientov. Musí však byť v kaţdom momente schopná vyplatiť určitú časť z nich, teda 

dosahovať určitý stupeň likvidity. Takisto je potrebné, aby bola schopná absorbovať aj 

prípadné straty bez väčších problémov. To znamená, ţe musí disponovať určitými 

prostriedkami na pokrytie strát, teda dodrţať určitú kapitálovú primeranosť, ktorú si 

priblíţime v nasledujúcom texte. 
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2.8.1 Kapitálová primeranosť 

Kapitálová primeranosť je zaloţená na krytí potenciálnych strát. Rozlišujeme 

očakávanú stratu (expected loss EL) a neočakávanú stratu (unexpected loss UL). Ich 

rozdelenie je zobrazené nagrafe 2.6. Straty do úrovne strednej hodnoty sú očakávané straty, 

ktoré sú kryté rezervami tvorenými v súvislosti s úverovým rizikom. Zatiaľ čo neočakávané 

straty sú kryté kapitálom. Na tomto obrázku môţeme ešte určiť hodnotu VaR (Value at Risk), 

teda hodnotu v strate (väčšinou sa tento názov neprekladá). V tomto prípade je na hodnote 

P99,9určená na úrovni 0,1%. To znamená, ţe s 99,9 percentnou pravdepodobnosťou strata 

nebude väčšia ako daná hodnota. 

 

Graf 6: Rozdelenie potenciálnych strát z úverového rizika 

 

Zdroj: Navarrete, E.: Practical Calculation of Expected and Unexpected Losses, 2010 

 

Banka musí v súvislosti s kapitálovou primeranosťou (KP) udrţiavať kapitál 

minimálne na predpísanej úrovni. Tá sa vypočíta podľa vzorca (1.2), 

 (1.2) 

kde  A, B  - skupiny aktív s rovnakým rizikom, 

 α  - rizikové váhy. 
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2.8.2 Basel II 

Basel II alebo Nová bazilejská dohoda o kapitálovej primeranosti - NBCA (New Basel 

Capital Accord) je druhým dokumentom Bazilejského výboru pre bankový dohľad, ktorý 

vznikol v roku 1974 ako jeden z výborov Banky pre medzinárodné zúčtovanie (Bank for 

International Settlements – BIS).  Tento výbor má za úlohu vytvárať odporúčania regulačných 

opatrení pre činnosti v bankovom sektore. Dohoda Basel II sa zaoberá odporúčaniami 

v oblasti zaisťovania finančných rizík, hlavne úverového, trhového a operačného. Vychádza 

z dokumentu Basel I, ktorý dopĺňa o operačné riziko a lepšie zohľadňuje platobnú schopnosť 

dlţníkov. Hoci ide len o odporúčania, Basel II sa stal štandardom pre reguláciu na celom 

svete.  

Tento dokument stanovuje bankám určitú výšku potrebného kapitálu závislého od 

objemu realizovaných úverových obchodov. Ide o otázky kapitálovej primeranosti. 

Basel II podľa Kováčovej (2004) rovnako ako jeho predchodca si stanovuje 

nasledovné ciele: zvýšiť stabilitu bankového systému zvýšením kapitálu bánk; znemoţniť 

bankám vystavovaniu sa nadmernému riziku; brať do úvahy mimosúvahovú činnosť bánk. 

Basel II stojí na troch pilieroch: 1) minimálne kapitálové poţiadavky, 2) postup 

orgánov bankového dohľadu a 3) trhová disciplína. 

Minimálne kapitálové poţiadavky stanovujú bankám minimálnu úroveň kapitálu, 

ktorý musia drţať vzhľadom na poskytnuté úvery. Kapitálové poţiadavky sa dajú stanoviť 

pomocou dvoch metód: štandardnej metódy, ktorá vyuţíva hodnotenie ratingových agentúr 

alebo metódy vnútorných ratingov, pri ktorej banky pouţívajú vlastný prístup na hodnotenie 

úverov. 
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3 Aplikácia scoringového modelu 

Úverovanie dlţníkov bankami môţeme označiť za súhrn aktivít, ktoré prebiehajú od 

ţiadania o úver aţ po jeho riadne splatenie alebo zlyhanie splácania. Hoci úverové riziko patrí 

k najväčším rizikám, úverovanie patrí medzi najvýnosnejšie činnosti bánk (ale aj ďalších 

subjektov poskytujúcich úvery). Na druhej strane, s rastúcim mnoţstvom úverov rastie aj 

mnoţstvo zlyhaných úverov. To znamená, ţe banky musia vo vlastnom záujme 

minimalizovať počet zlyhaní. Preto musia nájsť spôsob, ako to dosiahnuť a práve jednou 

z moţností je scoring (bodovanie) dlţníkov, na základe ktorého banka odhaduje 

pravdepodobnosť zlyhania konkrétneho klienta. V tejto časti práce sa budeme snaţiť vytvoriť 

práve taký model, ktorý by pravdepodobnosť zlyhania dokázal odhadnúť. 

Banky pri zisťovaní bonity klientov analyzujú úverové riziko prostredníctvom 

ratingových, scoringových alebo ďalších zloţitejších úverových modelov. Pri 

podnikateľských subjektoch sa hodnotí ich hospodárenie. O hospodárení a finančnej situácii 

podnikov napovedajú finančné ukazovatele, ktoré naznačujú dobrú výkonnosť alebo 

problémy. Pri hodnotení obyvateľstva takéto ukazovatele neexistujú. V porovnaní 

s podnikateľskými úvermi sa úvery obyvateľstvu odlišujú hlavne niţšími úverovými sumami.  

3.1 Logistická regresia 

Logistická regresia je metóda, kde je  binomická alebo polynomická závislá premenná 

modelovaná nezávislými premennými. Pre tento model nie je potrebné testovanie normality 

dát a konštantnosti rozptylu. Tieto predpoklady potrebné pre veľa ďalších modelov často 

neplní väčšina ekonomických údajov. My sa budeme zaoberať binomickou logistickou 

regresiou. Dôvodom je dichotomická závislá premenná. Tou je v našom prípade zlyhanie 

alebo nezlyhanie úveru. 

Cieľom logistickej regresie je na jednej strane určenie premenných X, ktoré majú 

vplyv na zaradenie objektu do skupiny (v našom prípade do skupiny zlyhaných a nezlyhaných 

úverov). Na strane druhej, podľa vytvoreného modelu je moţné uskutočniť predpoveď 

zaradenia objektu do skupiny ( teda úver medzi zlyhané alebo nezlyhané). 

Logistické regresné modely sa zaraďujú medzi zovšeobecnené lineárne 

modely(Generalized Linear Models). V lineárnej regresii je potrebné testovať viacero 

podmienok, ktoré musia dáta spĺňať. Väčšina z nich nie je potrebná pre logistickú regresiu, pri 

ktorej takisto môţeme pouţiť aj kategorické premenné. Kategorickou premennou môţe byť 
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napríklad premenná pohlavie, rodinný stav, odvetvie zamestnania, alebo iná, ktorá sa nedá 

kvantifikovať. 

V logistickej regresii sa často pouţíva pojem šanca (odd). Tento pojem sa môţe ľahko 

zamieňať s pojmom pravdepodobnosť. Existuje však medzi nimi rozdiel. Šancu môţeme 

definovať ako podiel pravdepodobností dvoch variantov, pri jednom variante daná udalosť 

nastala , pri druhom nie.Z dôvodu maximálnej vierohodnosti funkcie je potrebné previesť 

závislú premennú do prirodzeného logaritmu , čo je vlastne logaritmus šance.  

Tvar logistickej funkcie je daný vzorcom 3.1, 

 (3.1) 

kde   - pravdepodobnosť nastátia udalosti, 

 1-  - pravdepodobnosť nenastátia udalosti, 

  - koeficient premennej, 

  - premenná. 

3.2 Dáta 

Cieľom tejto časti bude vytvoriť scoringový model. Tento model bude slúţiť na 

určenie pravdepodobnosti úverového zlyhania klienta podľa jeho charakteristík vyplnených 

v ţiadosti o úver. 

Scoringový model v tejto práci vychádza z hodnotenia vplyvu určitých premenných na 

zlyhanie (default) dlţníka. Pod zlyhaním úveru rozumieme definíciu Banky pre medzinárodné 

transakcie (BIS), ktorá hovorí, ţe zlyhaný úver je taký, ktorého splátky meškajú viac ako 90 

dní. Získané dáta pouţité v modeli obsahujú 1 000 klientov jednej nemeckej banky, z ktorých 

700 je bezproblémových a 300 zlyhajúcich pri splácaní. Týchto 1 000 prípadov je zaradených 

do dvadsiatich dvoch charakteristík. Boli vybraní klienti zo všetkých vekových skupín, 

rôzneho pohlavia, rodinného stavu, s rôznou úrovňou vzdelania a kvalifikácie v období rokov 

2000 aţ 2005. 

V tabuľke 3.1 sa nachádza zoznam nezávislých charakteristík klientov a ich skratiek 

pouţívaných v ďalších tabuľkách, ktoré boli pouţité pri zostavovaní modelu a mohli by mať 

vplyv na splácanie úveru. Sú zadané tri druhy charakteristík: numerické, binárne 

a kategorické. Hodnoty numerických sú vyčísliteľné, binárne majú dve hodnoty (áno/nie) 

a kategorické sú kvalitatívneho charakteru a čísla pri nich sa nedajú interpretovať, slúţia len 
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na odlíšenie kategórií a umoţňujú ich zaradenie do modelu. Táto tabuľka popisuje, ktoré 

charakteristiky patria do jednej z týchto troch skupín. 

V súbore sú socio-ekonomické charakteristiky, charakteristiky týkajúce sa 

zamestnania klienta a samotného úveru. Kategória úverovej histórie klienta s názvom kritický 

účet znamená zlyhanie klienta pri splácaní úveru v minulosti, nasledujúca kategória s názvom 

oneskorenie zahŕňa úvery, ktorých splátky sa omeškali, avšak ešte neboli zahrnuté medzi 

zlyhané (teda omeškanie do 30 dní).  Závislou premennou modelu bol default, teda 

skutočnosť, či daný klient zlyhal pri splácaní úveru alebo nie. Závislá premenná je definovaná 

akozlyhanie pri splácaní úveru – áno 1, nie 0. Úlohou bolo zistiť, či aspoň niektoré nezávislé 

charakteristiky majú vplyv na default klienta a do akej miery sú schopné ho vysvetliť. 
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Tabuľka 3.1: Zoznam nezávislých charakteristík modelu 

Názov premennej Typ premennej a hodnoty 

Zostatok na bežnom účte(CH_ACC) 

  0 EUR 

  do 200 EUR 

  nad 200 EUR 

Kategorická 

0 

1 

2 

Splatnosť úveru v mesiacoch(DURATION) Numerická  

Úverová história klienta(HISTORY) 

kritický účet 

oneskorenie v splácaní úverov 

existujúce úvery riadne splácané 

všetky úvery riadne splatené 

ţiadne úvery 

Kategorická 

0 

1 

2 

3 

4 

Účel úveru(PURPOSE) 

nové auto 

pouţívané auto 

nábytok, zariadenie 

TV, rádio 

vzdelanie 

rekvalifikácia 

Kategorická 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Výška úveru(AMOUNT) Numerická 

Priemerný zostatok na sporiacom účte(SAV_ACC) 

  do 100 EUR 

  100 aţ 500 EUR 

  500 aţ 1 000 EUR 

  nad 1 000 EUR 

  neznámy 

Kategorická 

0 

1 

2 

3 

4 

Dĺžka zamestnania(EMPLOYMENT) 

  nezamestnaný 

  do 1 roka 

  1 aţ 4 roky 

  4 aţ 7 rokov 

  nad 7 rokov 

Kategorická 

0 

1 

2 

3 

4 

Vek v rokoch(AGE) Numerická 

Plánovanie ďalších úverov(OTHER_INSTALL) 

  nie 

  áno 

Binárna 

0 

1 

Zahraničný pracovník(FOREIGN) 

  nie 

  áno 

Binárna 

0 

1 
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Názov premennej Typ premennej a hodnoty 

Pohlavie a rodinný stav(GENDER_MAR_STAT) 

  rozvedený muţ 

  slobodný muţ 

  ţenatý alebo ovdovený muţ 

  ţena 

Kategorická 

1 

2 

3 

4 

Spolužiadateľ(CO_APPLICANT) 

  nie 

  áno 

Binárna 

0 

1 

Ručiteľ(GUARANTOR) 

  nie 

áno 

Binárna 

0 

1 

Trvanie momentálneho bydliska(TIME_RES) 

  do 1 roka 

  do 2 rokov 

  do 3 rokov 

  4 a viac rokov 

Kategorická 

0 

1 

2 

3 

Vlastníctvo nehnuteľnosti(REAL_ESTATE) 

  nie 

  áno 

Binárna 

0 

1 

Žiadne vlastníctvo majetku(PROP_NONE) 

  nie 

áno 

Binárna 

0 

1 

Žiadateľ platí nájomné(RENT) 

nie 

  áno 

Binárna 

0 

1 

Vlastníctvo domu alebo bytu(OWN_RES) 

  nie 

  áno 

Binárna 

0 

1 

Počet existujúcich úverov u tejto banky(NUM_CREDITS) Numerická 

Druh zamestnania(JOB) 

 nezamestnaný/nekvalifikovaný nerezident 

  nekvalifikovaný rezident 

  kvalifikovaný zamestnanec 

  manaţment, vysoko kvalifikovaný pracovník 

Kategorická 

0 

1 

2 

3 

Počet vyživovaných osôb(NUM_DEPEND) Numerická 

Žiadateľ má telefónne číslo na vlastné meno(TELEPHONE) 

  nie 

  áno 

Bínárna 

0 

1 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.3 Vytvorenie scoringového modelu 

Scoringový model navrhneme pomocou programu SPSS funkciou 

REGRESSION/BINARY LOGISTIC. Budeme postupovať tak, ţe logistickú regresiu 

prevedieme tromi metódami: Enter, Forward a Backward. Rozdiel medzi nimi je v tom, ţe 

metóda Enter pracuje len v dvoch krokoch. V prvom kroku zadáva do modelu len konštantu, 

pričom všetky nezávislé premenné nepouţije a testuje len ich významnosť. V druhom kroku 

aplikuje do modelu všetky nezávisle premenné naraz a určí ich vplyv na závislú premennú.  

Metóda Forward je jedna z dvoch krokových metód (stepwise methods). Následne na 

základe jednej z týchto troch moţností pridáva v jednotlivých krokoch do modelu ďalšie 

nezávislé (v prvom kroku začne s jednou premennou), ktoré významne ovplyvňujú závislú 

premennú. Výsledný model, ktorý sa stanoví v poslednom kroku najlepšie dokáţe určiť 

pravdepodobnosť zlyhania.  

MetódaBackward je druhouspomedzi postupných – stepwise metód logistickej 

regresie. Postupuje presne opačne ako predchádzajúci model. Takisto postupuje v krokoch. 

V prvom kroku model obsahuje všetky nezávislé. V ďalších krokoch postupne vyraďuje tie, 

ktoré sú pri určovaní závislej nevýznamné, teda majú malý vplyv na pravdepodobnosť 

zlyhania. 

3.4 Model číslo 1 – metóda Enter 

Ako sme uţ naznačili, v prvom modeli metódou Enter program vloţí všetky nezávislé 

naraz. Vo výsledkoch budeme skúmať, či sú jednotlivé z nich významné alebo nie a či je 

významný model ako celok. 

V nulovom modeli program nezahŕňa do modelu ţiadnu z nezávislých premenných. 

Tabuľka 3.2 nám zobrazuje percento správne zaradených klientov podľa toho, či zlyhali pri 

splácaní (1) alebo nie (0). Môţeme pozorovať, ţe podľa konštanty by model zaradil všetkých 

klientov medzi bezproblémových, teda ţiaden z úverov by podľa tohto modelu nezlyhal. Pri 

nezlyhávajúcich klientoch má 100-percentnú úspešnosť zaradenia do správnej skupiny, ale pri 

zlyhávajúcich je úspešnosť nulová. Tabuľka 3.3 nám zobrazuje koeficient B0 pre konštantu vo 

výške 0,847 a z-štatistiku Waldovho testu, ktorý určuje významnosť tohto koeficienta. Podľa 

tohto testu je konštanta v modeli významná.  
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Tabuľka 3.2: Percento správne zaradených klientov v nulovom modeli (klasifikačná tabuľka) 

Classification Table
a,b

 

 

Observed 

Predicted 

 Default 

Percentage Correct  ,00 1,00 

Step 0 Default ,00 700 0 100,0 

1,00 300 0 ,0 

Overall Percentage   70,0 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

 
Tabuľka 3.3: Štatistika konštanty v nulovom modeli metódy Enter 

Variables in the Equation 

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

Step 0 Constant ,847 ,069 150,762 1 0,000 0,429 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

Nulový model pre nás nemá väčší význam, preto sa presunieme k výsledkom metódy 

Enter. V tabuľke 3.4 sa nachádza test významnosti celého modelu. Tabuľka počíta 

významnosť pre krok, blok a model. V tomto prípade sú všetky tri významnosti rovnaké, 

pretoţe táto metóda pouţíva len jeden krok. V ďalších dvoch sa budú významnosti 

jednotlivých krokov líšiť. Táto štatistika je vypočítaná pomocou Chí-kvadrát testu a môţeme 

pozorovať, ţe model ako celok je štatisticky významný.  

 
Tabuľka 3.4: Test významnosti logistického modelu metódou Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 314,281 44 ,000 

Block 314,281 44 ,000 

Model 314,281 44 ,000 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 
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Ak by sme chceli zistiť, aký podiel rozptylu skutočných hodnôt je model schopný 

určiť, potrebovali by sme vyčísliť koeficient determinácie. Avšak v logistickej regresii sa 

nedá uplatniť metóda najmenších štvorcov, preto boli vytvorené akési pseudo-koeficienty 

determinácie. Sú to koeficienty Cox a Snellovo R
2 

a Nagelkerkeho R
2
. Tieto charakteristiky 

sú v tabuľke 3.5. Ich hodnoty sa pohybujú na úrovni 27%, resp. 38,2%. Znamená to, ţe model 

dokáţe vysvetliť asi jednu tretinu variability závislej premennej. 

 
Tabuľka 3.5: Charakteristiky zhody modelu so skutočnými dátami 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 907,448
a
 ,270 ,382 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

Presunieme sa k hodnoteniu dobrej zhody. K tomu nám poslúţi Hosmer-Lemeshowov test. 

Pomocou neho zistíme väzby medzi vysvetľujúcimi premennými a logaritmom šance 

vysvetľovanej premennej. Tento test skúma hypotézu H0 o zhode medzi spomínanými 

premennými. Tabuľka 3.6 zachytáva testovanie tejto hypotézy. Hodnota p (v tabuľke Sig.)  je 

na vysokej úrovni, to znamená, ţe vzťah medzi vysvetľujúcimi premennými a logaritmom 

šance vysvetľovanej premennej je veľmi vysoká. 

 

Tabuľka 3.6: Hosmer-Lemeshowov test dobrej zhody 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 2,083 8 ,978 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

Nasleduje klasifikačná tabuľka (tabuľka 3.7). V nej je určené percento modelom 

správne zaradených klientov podľa ich zlyhania pri splácaní. Model správne zaradil 622 

klientov, ktorí nezlyhali pri splácaní, čo bolo 88,9% zo skutočných spoľahlivých klientov. 78 

z dobrých klientov však zaradil do skupiny zlyhaných. To je chyba prvého druhu. V tomto 

prípade však pre banku nehrozí zvýšené úverové riziko, pretoţe týmto klientom úver na 

základe tohto modelu neposkytne. Stratí však potenciálne dobrých klientov.  
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Tento model správne zaradil 158 zlyhávajúcich klientov, čo je 52,7 % zo skutočne 

zlyhávajúcich. Na druhej strane bolo nesprávne zaradených 142 klientov, ktorí zlyhali pri 

splácaní do skupiny spoľahlivých klientov. Táto chyba modelu je významnejšia ako 

predchádzajúca, pretoţe banka v tomto prípade poskytne úver klientom, ktorí z vyššou 

pravdepodobnosťou zlyhajú pri splácaní. Banka by sa pri tvorení scoringového modelu mala 

zamerať hlavne na odstránenie alebo minimalizovanie chyby druhého druhu, pretoţe tá má 

ďalekosiahlejší dopad na jej hospodárenie. 

 
Tabuľka 3.7: Klasifikačná tabuľka 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 Default 

Percentage Correct  ,00 1,00 

Step 1 Default ,00 622 78 88,9 

1,00 142 158 52,7 

Overall Percentage   78,0 

a. The cut value is ,500 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

 

Tabuľka 3.8Tabuľka 3.8 zobrazuje štatistiku nezávislých premenných zahrnutých do 

modelu po vylúčení všetkých nevýznamných. Medzi nevýznamnými boli: pohlavie 

s rodinným stavom, spoluţiadateľ, nehnuteľnosť, majetok, vek, prenájom, vlastný príbytok, 

počet úverov, druh zamestnania, počet vyţivovaných osôb, telefónne číslo a výška úveru. Na 

určenie významnosti sme pouţili hodnotu 0,10, ktorá bude pouţitá aj pri ďalších dvoch 

modeloch. Stanovenie významnosti sme urobili dodatočne, pretoţe metódou Enter boli 

pouţité všetky premenné, nie len významné. To znamená, ţe ţiadna z premenných sa 

z modelu nevylučovala. Tabuľka zo všetkými premennými a ich koeficientmi modelu Enter 

sa nachádza v prílohe č. 3. 

V modeli bolo teda významných celkom 10 charakteristík: zostatok na účte, história, 

účel úveru, zostatok na sporiacom účte, zamestnanie, doba pobytu, ručiteľ, plánovanie ďalších 

úverov a skutočnosť, či ţiadateľ je cudzinec.Avšak model bral do úvahy všetky premenné 

vrátane nevýznamných. 
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Tabuľka 3.8: Koeficienty a štatistiky nezávislých premenných 

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

CH_ACCT   63,597 3 ,000  

CH_ACCT(1) 1,768 ,231 58,780 1 ,000 5,859 

CH_ACCT(2) 1,339 ,232 33,377 1 ,000 3,816 

CH_ACCT(3) ,671 ,377 3,165 1 ,075 1,956 

DURATION ,035 ,009 15,168 1 ,000 1,036 

HISTORY   21,280 4 ,000  

HISTORY(1) 1,439 ,433 11,027 1 ,001 4,218 

HISTORY(2) 1,562 ,435 12,910 1 ,000 4,767 

HISTORY(3) ,865 ,257 11,304 1 ,001 2,376 

HISTORY(4) ,501 ,335 2,230 1 ,135 1,650 

PURPOSE   29,398 6 ,000  

PURPOSE(1) -,029 ,446 ,004 1 ,948 ,972 

PURPOSE(2) ,647 ,334 3,755 1 ,053 1,910 

PURPOSE(3) -,983 ,436 5,074 1 ,024 ,374 

PURPOSE(4) -,107 ,351 ,093 1 ,761 ,899 

PURPOSE(5) -,157 ,335 ,219 1 ,639 ,855 

PURPOSE(6) ,791 ,459 2,971 1 ,085 2,205 

SAV_ACCT   17,656 4 ,001  

SAV_ACCT(1) ,919 ,259 12,570 1 ,000 2,506 

SAV_ACCT(2) ,541 ,350 2,395 1 ,122 1,718 

SAV_ACCT(3) ,467 ,445 1,102 1 ,294 1,595 

SAV_ACCT(4) -,382 ,568 ,452 1 ,501 ,683 

EMPLOYMENT   9,536 4 ,049  

EMPLOYMENT(1) ,187 ,415 ,204 1 ,652 1,206 

EMPLOYMENT(2) ,331 ,293 1,276 1 ,259 1,392 

EMPLOYMENT(3) -,046 ,251 ,034 1 ,854 ,955 

EMPLOYMENT(4) -,580 ,303 3,661 1 ,056 ,560 

GUARANTOR -,967 ,418 5,354 1 ,021 ,380 

TIME_RES   7,872 3 ,049  

TIME_RES(1) -,398 ,297 1,801 1 ,180 ,671 

TIME_RES(2) ,390 ,225 3,009 1 ,083 1,477 

TIME_RES(3) ,090 ,269 ,111 1 ,739 1,094 

OTHER_INSTALL ,533 ,211 6,381 1 ,012 1,704 

FOREIGN -1,435 ,616 5,430 1 ,020 ,238 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

Pri kategorických premenných program SPSS berie za rozhodujúcu významnosť 

premennej ako celku. Rovnako pri kategorických premenných (významné boli: história, 

zostatok na účte, účel, zostatok na sporiacom účte, zamestnanie a doba pobytu) nie je moţné 
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práve kvôli ich nenumerickému charakteru určiť jeden koeficient pre výpočet logaritmu 

šance. Kaţdá kategória má svoj vlastný koeficient (počet koeficientov pre kategóriu určuje 

počet stupňov voľnosti – df), pričom posledná z nich sa berie ako referenčná. Pre ňu sa 

koeficient neurčuje.  

Program SPSS stanovuje aj významnosť pre kategorické premenné ako celky. Preto sa 

môţe stať, ţe jednotlivý koeficient nie je významný, ale je významná kategória ako celok, 

z toho dôvodu program pracuje s týmito kategóriami ako s významnými. 

Stĺpec s charakteristikou B obsahuje jednotlivé koeficienty, ktoré sa zadávajú do 

rovnice logistickej regresie, na základe ktorej sa vyčísľuje pravdepodobnosť zlyhania 

subjektu. Tento koeficient je základom pre logistickú regresiu ako aj rovnicu logistickej 

regresie (vzorec 3.1). Vyjadruje vzťah medzi konkrétnou nezávislou premennou a závislou 

premennou. Je určený ako logaritmická šanca. Hovorí o mnoţstve nárastu/poklesu (ak je 

znamienko záporné) predikovaných logaritmických šancí pri náraste nezávislej o 1 pričom 

ostatné premenné ostávajú konštantné. 

Najväčší vplyv na nárast pravdepodobnosti zlyhania úveru má záporný zostatok na 

beţnom účte a z úverovej histórie kritický účet (teda účet klienta, ktorý v minulosti zlyhal pri 

splácaní úveru) a oneskorené splácanie úverov. Na zniţovanie pravdepodobnosti zlyhania 

úveru najviac pôsobí účel úveru zariadenie bytu, existencia ručiteľa a doba zamestnania dlhšia 

ako 4 roky.Stĺpec Wald zahŕňa z-štatistiku, ktorá testuje významnosť týchto jednotlivých 

koeficientov.  

Na grafe 3.1 sa nachádza krivka ROC (Receiver Operating Characteristic) pre tento 

model. Krivka ROC meria vzťah medzi senzitivitou a špecifickosťou pre všetky hodnoty rezu 

(cutoff) – hodnota, ktorá v našom prípade rozlišuje, či ide o zlyhaný alebo nezlyhaný úver. 

Senzitivita určujepodiel správnej klasifikácie kladných prípadov. V tabuľke 3.9 je naznačený 

jej výpočet ako Pr ( + | D ), teda pravdepodobnosť z akou nastane zlyhanie podľa modelu zo 

všetkých zlyhaní. Špecifickosť je naopak relatívna úspešnosť klasifikácie záporných 

prípadov. Podľa tabuľky ju vypočítame ako Pr ( - | ~D ). V ideálnom stave, kedy by bolo 

správne určených 100 % prípadov, by krivka ROC viedla kolmo nahor z bodu 0;0 do bodu 

0;1. Opačný extrém by nastal, ak by sa krivka ROC prekrývala s diagonálou, ktorá je na 

tomto grafe naznačená zelenou farbou, model by vôbec nepredikoval zlyhanie úveru. 

Ak zhodnotíme konkrétnu krivku ROC, ktorú nám ponúkla aplikácia vo svojom 

výstupe, je moţné tvrdiť, ţe daný model relatívne dobre predikuje zlyhanie úveru. To isté 
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môţeme skonštatovať aj posudzovaním koeficienta AUC (Area under Curve), teda plochy 

pod krivkou ROC, ktorý je vo výške 0,829.   

 

Graf 7: Krivka ROC pre metódu Enter 

 

Zdroj: Stata, vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 3.9: Klasifikačná štatistika logistickej regresie 

 

Zdroj: Stata, vlastné spracovanie 
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3.5 Model číslo 2 – metóda Forward 

Metóda Forward patrí medzi krokové (stepwise) metódy. Znamená to, ţe vo viacerých 

krokoch sa snaţí vybrať ten najlepší model pouţitím premenných, ktoré sú preň významné. 

V prvom kroku (kroku číslo 1, keďţe program SPSS robí aj tzv. nulový model, v nulovom 

kroku) začína s jednou nezávislou a v ďalších po jednej pridáva iné na základe ich 

významnosti vo Waldovom z-teste. Postupuje od najvýznamnejšej premennej, ktorú zaradí 

v prvom kroku aţ po najmenej významnú. Hranicu pre zaradenie do modelu sme nastavili na 

hodnotu významnosti 0,10. 

Tabuľka 3.10 zobrazuje pseudo-charakteristiky pre zhodnosť dát Cox & Snellovo R
2
 

a Nagelkerkeho R
2
. Podobne ako model číslo 1 aj tento model predikuje pribliţne jednu 

tretinu variability zlyhania úverov. V tomto prípade sú tieto čísla o niečo niţšie. Môţeme 

pozorovať nárast týchto hodnôt v postupnosti krokov modelu. 

 

Tabuľka 3.10: Zhodnosť modelu so skutočnými dátami 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 1090,393
a
 ,123 ,175 

2 1051,896
a
 ,156 ,221 

3 1022,585
a
 ,181 ,256 

4 991,934
a
 ,205 ,291 

5 972,975
a
 ,220 ,312 

6 963,256
a
 ,228 ,323 

7 957,184
a
 ,232 ,330 

8 950,831
a
 ,237 ,336 

9 944,554
a
 ,242 ,343 

10 933,397
a
 ,250 ,355 

11 925,540
a
 ,256 ,363 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

Nasleduje test dobrej zhody, konkrétne pre logistickú regresiu Hosmer-Lemeshowov 

test. V tabuľke 3.11 sa nachádzajú jeho výsledky. Cieľom je testovať hypotézu H0 o zhodnosti 

modelu s reálnymi dátami. Postupom krokov sa zhodnosť veľmi nepravidelne zvyšuje, 
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pričom maximálnu hodnotu dosahuje v desiatom kroku. V konečnom modeli je významnosť 

modelu 0,289, teda stále ešte môţeme model povaţovať za zhodný. Tento nárast a pokles je 

pravdepodobne spôsobený pridávaním stále menej významných premenných, pričom program 

SPSS zaraďuje kategorické premenné do modelu ako celok napriek tomu, ţe jednotlivé 

koeficienty kategorických premenných môţu byť nevýznamné (pre porovnanie, program 

Stata zaraďuje do modelu len významné koeficienty kategorických premenných, čo spôsobuje 

rozdielnosť výsledkov týchto aplikácií). 

Tabuľka 3.11: Hosmer-Lemeshowov test dobrej zhody 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 ,000 2 1,000 

2 9,210 8 ,325 

3 5,282 8 ,727 

4 15,977 8 ,043 

5 5,195 8 ,737 

6 6,192 8 ,626 

7 3,185 8 ,922 

8 5,306 8 ,724 

9 4,649 8 ,794 

10 2,111 8 ,977 

11 9,663 8 ,289 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

Nasleduje klasifikačná tabuľka. Vývoj podielu modelom správne zaradených klientov 

podľa toho, či zlyhali pri splácaní alebo nie v jednotlivých krokoch zobrazuje graf 3.2. 

Z postupujúcimi krokmi sa zvyšoval podiel správne zaradených zlyhaných úverov, pričom 

celkový podiel ostával na pribliţne rovnakej úrovni. 

Tabuľka 3.12 ukazuje počty a podiely modelom zaradených klientov medzi 

zlyhávajúcich resp. nezlyhávajúcich. Model správne zaradil 618 spoľahlivých klientov a 157 

zlyhávajúcich. V prvom prípade išlo o 88,3 % zo všetkých spoľahlivých a v druhom o 52,3 % 

zo všetkých zlyhávajúcich. Celkovo bolo správne odhadnutých a zaradených 77,5 % klientov. 

Avšak existuje tu skupina 143 klientov, ktorí neboli schopní splácať svoje úvery a boli 

modelom identifikovaní ako spoľahliví. Táto skupina tvorí aţ 47,7 % zo zlyhávajúcich 

klientov a 14,3 % zo všetkých klientov pouţitých pre výpočty modelov. 
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Graf 8: Vývoj podielu správne zaradených klientov podľa zlyhania v jednotlivých krokoch 

modelu 

 

Zdroj: MS Excel, vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 3.12: Posledný krok klasifikačnej tabuľky 

  

Pozorované 

Predikované 
  Default 

Percento správne 
zaradených 

  ,00 1,00 

Krok 11 Default ,00 618 82 88,3 

1,00 143 157 52,3 

Celkové percento     77,5 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

Do výsledného modelu bolo zahrnutých 11 nezávisle premenných. Zobrazuje ich 

tabuľka 3.13. Podľa významnosti (od najvýznamnejšej) to boli tieto: zostatok na účte, dĺţka 

splatnosti úveru, história, účel, zostatok na sporiacom účte, ručiteľ, plánované ďalšie úvery, 

nájomné, ţiadateľ je cudzinec, dĺţka zamestnania, doba pobytu. Hranicou na zahrnutie do 

modelu bola významnosť 0,1. Najmenej významná bola doba pobytu s významnosťou 0,053 

(v modeli to bola najvyššia hodnota, pre ktorú premenná bola ešte významná). Jedenásť 

ďalších premenných bolo pre tento model nevýznamných, preto doň neboli zahrnuté. Tesne 

nad vstupnou hranicou sa nachádzala vlastníctvo majetku a vlastníctvo nehnuteľnosti. Ďalšími 

nevýznamnými premennými boli výška úveru, pohlavie a rodinný stav, spoluţiadateľstvo, 

vek, vlastníctvo domu alebo bytu, počet úverov, typ zamestnania, počet vyţivovaných osôb 

a telefónne číslo. 
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Tabuľka 3.13: Premenné zahrnuté do modelu 

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

Step 11
k
 CH_ACCT     66,816 3 ,000   

CH_ACCT(1) 1,778 ,227 61,585 1 ,000 5,919 

CH_ACCT(2) 1,345 ,226 35,312 1 ,000 3,837 

CH_ACCT(3) ,628 ,369 2,900 1 ,089 1,874 

DURATION ,044 ,007 38,127 1 ,000 1,045 

HISTORY     21,950 4 ,000   

HISTORY(1) 1,436 ,422 11,575 1 ,001 4,205 

HISTORY(2) 1,404 ,398 12,433 1 ,000 4,072 

HISTORY(3) ,687 ,212 10,485 1 ,001 1,988 

HISTORY(4) ,419 ,329 1,626 1 ,202 1,521 

PURPOSE     29,332 6 ,000   

PURPOSE(1) ,071 ,436 ,027 1 ,870 1,074 

PURPOSE(2) ,727 ,324 5,051 1 ,025 2,069 

PURPOSE(3) -,779 ,410 3,608 1 ,058 ,459 

PURPOSE(4) ,065 ,338 ,036 1 ,849 1,067 

PURPOSE(5) -,091 ,324 ,079 1 ,779 ,913 

PURPOSE(6) ,948 ,440 4,653 1 ,031 2,581 

SAV_ACCT     19,320 4 ,001   

SAV_ACCT(1) ,941 ,253 13,778 1 ,000 2,561 

SAV_ACCT(2) ,685 ,338 4,116 1 ,042 1,984 

SAV_ACCT(3) ,369 ,440 ,702 1 ,402 1,446 

SAV_ACCT(4) -,340 ,551 ,380 1 ,537 ,712 

EMPLOYMENT     11,370 4 ,023   

EMPLOYMENT(1) ,131 ,358 ,134 1 ,715 1,140 

EMPLOYMENT(2) ,463 ,272 2,911 1 ,088 1,590 

EMPLOYMENT(3) ,013 ,233 ,003 1 ,954 1,013 

EMPLOYMENT(4) -,520 ,287 3,273 1 ,070 ,595 

GUARANTOR -1,087 ,405 7,214 1 ,007 ,337 

TIME_RES     7,682 3 ,053   

TIME_RES(1) -,394 ,285 1,914 1 ,167 ,674 

TIME_RES(2) ,372 ,210 3,129 1 ,077 1,451 

TIME_RES(3) ,061 ,257 ,056 1 ,814 1,063 

OTHER_INSTALL ,544 ,207 6,899 1 ,009 1,722 

RENT ,532 ,215 6,116 1 ,013 1,702 

FOREIGN -1,477 ,602 6,018 1 ,014 ,228 

Constant -4,478 ,488 84,033 1 ,000 ,011 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

Pravdepodobnosť zlyhania pri splácaní úveru podľa logistického modelu typu Forward 

najviac zvyšuje záporný zostatok alebo zostatok do 200 EUR na beţnom účte, kritický účet 

z pohľadu splácania a oneskorenie splátok v minulosti. Na pokles pravdepodobnosti zlyhania 

pôsobí hlavne skutočnosť, ţe dlţník je cudzinec, existencia ručiteľa, prijatie úveru z dôvodu 
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nákupu zariadenia do domácnosti alebo doba zamestnania dlhšia ako 4 roky. Tieto hodnoty sú 

v porovnaní s modelom Enter výraznejšie. 

Na grafe 3.3 je zobrazená krivka ROC pre logistickú regresiu typu Forward. Takisto je 

moţné tvrdiť, ţe model relatívne dobre predpovedá zlyhanie úveru. AUC je na úrovni 0,821, 

čo je niţšia hodnota ako pri predchádzajúcom modeli avšak rozdiel je minimálny. 

 

Graf 9: Krivka ROC pre metódu Forward 

 
Zdroj: Stata, vlastné spracovanie 

 

3.6 Model číslo 3 – metóda Backward 

Táto metóda je druhou z krokových metód logistickej regresie. Postup je presne 

opačný ako v predchádzajúcom prípade. Tu sú v prvom kroku do modelu zaradené všetky 

premenné a v nasledujúcich sa jednotlivo vyraďujú podľa nevýznamnosti. Hranica pre 

vyradenie premennej z modelu je na úrovni významnosti 0,15. 

V tabuľke 3.14 sa nachádzajú pseudo koeficienty determinácie pre logistickú regresiu. 

Podľa Cox & Snellovho R
2
 model vysvetľuje 25,8 % variability skutočných hodnôt zlyhania 
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pri splácaní úverov. Táto hodnota sa nachádza medzi hodnotami z prvého a druhého modelu. 

Hodnoty týchto koeficientov sa postupnosťou jednotlivých krokov veľmi mierne zniţujú. Je 

to zapríčinené tým, ţe sa vylučujú pre model nevýznamné premenné, ktoré však mali určitú 

minimálnu predpovedaciu schopnosť. Tá však bola zhodnotená modelom ako štatisticky 

nevýznamná. 

 
Tabuľka 3.14: Hodnotenie zhodnoti skutočných dát s modelovanými 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 907,448
a
 ,270 ,382 

2 908,335
a
 ,269 ,381 

3 908,478
a
 ,269 ,381 

4 908,698
a
 ,269 ,381 

5 909,779
a
 ,268 ,380 

6 911,058
a
 ,267 ,379 

7 912,917
a
 ,266 ,377 

8 917,898
a
 ,262 ,372 

9 919,583
a
 ,261 ,370 

10 921,275
a
 ,260 ,368 

11 923,008
a
 ,258 ,366 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

V tabuľke 3.15 sa nachádza štatistika Hosmer-Lemeshowovho testu dobrej zhody. Rovnako 

ako pri predchádzajúcej tabuľke, aj tu majú hodnoty skôr klesajúcu tendenciu pri odoberaní 

jednotlivých premenných, hoci v poslednom kroku sa významnosť zhody značne zvýšila aţ 

na 80,5 %. Nič to však nemení na skutočnosti, ţe aj v poslednom kroku bol model štatisticky 

významný, teda predikované hodnoty závislej premennej sú zhodné so skutočnými hodnotami 

zlyhaní. 
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Tabuľka 3.15: Hosmer-Lemeshowov test dobrej zhody 

Step Chi-square df Sig. 

1 2,083 8 ,978 

2 3,641 8 ,888 

3 3,280 8 ,916 

4 4,741 8 ,785 

5 2,714 8 ,951 

6 6,262 8 ,618 

7 4,348 8 ,824 

8 6,065 8 ,640 

9 5,854 8 ,664 

10 5,798 8 ,670 

11 4,544 8 ,805 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

Ako môţeme pozorovať v tabuľke 3.16, aj metóda Backward postupovala v 11 

krokoch. Model dokázal správne rozlíšiť 88,7 % z nezlyhaných úverov a 52,7 % zo 

zlyhaných. Správne zaradených bolo 77,9 % zo všetkých úverov klientov. Avšak 142 

klientov, ktorí zlyhali pri splácaní úveru bolo chybne zaradených medzi spoľahlivo 

splácajúcich. 

Percento správne zaradených klientov podľa zlyhania pri splácaní úverov sa 

v jednotlivých krokoch výraznejšie nelíšilo a pohybovalo sa na úrovni 89 % pre správne 

zaradených spoľahlivých, resp. 53 % pre zlyhávajúcich. 

 

Tabuľka 3.16: Klasifikačná tabuľka 

  

Pozorované 

Predikované 
  Default 

Percento správne 
zaradených 

  ,00 1,00 

Krok 11 Default ,00 621 79 88,7 

1,00 142 158 52,7 

Celkové Percento     77,9 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

V tabuľke 3.17 sa nachádzajú všetky premenné zahrnuté do modelu uskutočnenému 

pomocou metódy Backward. Táto metóda postupne v 11 krokoch vylúčila 10 premenných 

(v prvom kroku sa nachádzalo všetkých 22 premenných, je tu teda rozdiel oproti metóde 
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Forward, ktorá začínala s jednou premennou; je to spôsobené tým, ţe nulový model zaraďuje 

do modelu len konštantu), ktorých významnosť presahovala hodnotu 0,15, teda pre model boli 

nevýznamné. Ostalo v ňom teda týchto 12 premenných: doba splatnosti, história, účel, beţný 

a sporiaci účet, doba zamestnania, ručiteľ, doba bývania, vlastníctvo majetku, plánovanie 

úverov, nájom a zahraničný pracovník. Ostatné charakteristiky boli postupne z modelu 

vylúčené. 

Najväčší vplyv na zvýšenie pravdepodobnosti zlyhania pri splácaní úveru mal záporný 

a nízky zostatok na beţnom účte (CH_ACCT 1 a CH_ACCT 2) a problémy pri splácaní úveru 

v minulosti (HISTORY 1 a HISTORY 2). Hodnoty koeficienta B pre tieto premenné sa 

pohybovali na úrovni okolo 1,5. V porovnaní so skutočnosťou môţeme povedať, ţe tieto 

charakteristiky majú značný vplyv na rizikovosť klienta. 

Na zniţovanie pravdepodobnosti zlyhania mala naopak najväčší dosah skutočnosť, ţe 

ţiadateľ je zahraničný pracovník, existencia ručiteľa a účel úveru na financovanie zariadenia 

domácnosti. 

 

Tabuľka 3.17: Premenné zahrnuté do modelu Backward 

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

DURATION 0,042 0,007 32,571 1 0 1,043 

HISTORY     21,046 4 0   

HISTORY(1) 1,43 0,424 11,393 1 0,001 4,18 

HISTORY(2) 1,356 0,401 11,422 1 0,001 3,882 

HISTORY(3) 0,683 0,213 10,312 1 0,001 1,979 

HISTORY(4) 0,413 0,33 1,562 1 0,211 1,511 

PURPOSE     28,146 6 0   

PURPOSE(1) 0,026 0,438 0,004 1 0,952 1,027 

PURPOSE(2) 0,678 0,325 4,34 1 0,037 1,97 

PURPOSE(3) -0,874 0,417 4,388 1 0,036 0,417 

PURPOSE(4) 0,039 0,339 0,013 1 0,908 1,04 

PURPOSE(5) -0,112 0,325 0,118 1 0,731 0,894 

PURPOSE(6) 0,815 0,449 3,291 1 0,07 2,259 

SAV_ACCT     19,079 4 0,001   

SAV_ACCT(1) 0,935 0,254 13,518 1 0 2,547 

SAV_ACCT(2) 0,664 0,339 3,831 1 0,05 1,943 

SAV_ACCT(3) 0,349 0,441 0,625 1 0,429 1,417 

SAV_ACCT(4) -0,339 0,552 0,378 1 0,539 0,713 

EMPLOYMENT     10,92 4 0,027   

EMPLOYMENT(1) 0,112 0,359 0,097 1 0,756 1,118 

EMPLOYMENT(2) 0,493 0,273 3,257 1 0,071 1,637 

EMPLOYMENT(3) 0,052 0,236 0,049 1 0,825 1,053 

EMPLOYMENT(4) -0,475 0,291 2,664 1 0,103 0,622 
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Variable  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

GUARANTOR -1,057 0,406 6,781 1 0,009 0,348 

TIME_RES     8,372 3 0,039   

TIME_RES(1) -0,346 0,287 1,461 1 0,227 0,707 

TIME_RES(2) 0,431 0,214 4,049 1 0,044 1,539 

TIME_RES(3) 0,105 0,26 0,163 1 0,686 1,11 

PROP_NONE 0,387 0,242 2,551 1 0,11 1,472 

OTHER_INSTALL 0,532 0,207 6,564 1 0,01 1,702 

RENT 0,575 0,217 7,008 1 0,008 1,777 

FOREIGN -1,474 0,599 6,054 1 0,014 0,229 

CH_ACCT     65,756 3 0   

CH_ACCT(1) 1,766 0,227 60,641 1 0 5,847 

CH_ACCT(2) 1,331 0,227 34,381 1 0 3,785 

CH_ACCT(3) 0,612 0,368 2,768 1 0,096 1,845 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

Graf 3.4 zobrazuje krivku ROC pre metódu Backward. Rovnako ako pri 

predchádzajúcich modeloch, aj tu môţeme zhodnotiť, ţe aj tento model relatívne dobre 

predpovedá zlyhanie úveru. hodnota AUC je však o niekoľko desatín percent niţšia ako pri 

metóde Enter, teda na úrovni 0,822. 

 

Graf 10: ROC krivka pre metóduBackward 

 

Zdroj: Stata, vlastné spracovanie 

0
.0

0
0
.2

5
0
.5

0
0
.7

5
1
.0

0

S
e
n

si
tiv

ity

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
1 - Specificity

Area under ROC curve = 0.8220



60 

 

4 Zhodnotenie scoringového modelu 

4.1 Porovnanie scoringových modelov 

V aplikačnej časti sme vytvorili tri druhy logistického regresného modelu. Vyuţili sme 

pri tom programovú aplikáciu SPSS a pouţili tieto tri metódy: Enter, Forward a Backward. 

V tejto kapitole si porovnáme výsledky dosiahnuté pomocou týchto troch metód. 

Tabuľka 4.1 obsahuje porovnanie najdôleţitejších charakteristík jednotlivých 

modelov. Ako prvé sme do tohto porovnania zahrnuli pseudo koeficienty determinácie pre 

logistickú regresiu, teda Cox & Snellovo R
2
 a Nagelkerkeho R

2
. Najlepšie vysvetľujúcu 

variabilitu preukázal v oboch prípadoch model Enter. Ostatné dva modely zaostali so 

vzájomne nepatrným rozdielom. Model Enter vykazoval 38 %, resp. 27% vysvetlenej 

variability premennej default.  

V Hosmer-Lemeshowovom teste dobrej zhody takisto najlepšie obstál model číslo 1, 

významnosť v tomto prípade bola na úrovni 97,8 %. Najniţšiu zhodu vykazoval model 

Forward, ktorý doplnením poslednej najmenej významnej premennej stratil veľkú časť 

zhodnosti so skutočnými dátami.  

V klasifikačnej tabuľke sa nachádza percento správne zaradených klientov podľa toho, 

či zlyhali pri splácaní alebo nie. Najniţšie percento nesprávne zaradených nezlyhávajúcich 

klientov (nesprávnepozitívnych) určil model Enter. Pri určenínesprávne negatívnych boli 

najefektívnejšie modely Enter a Backward s rovnakým podielom. Celkovo mal však najniţšiu 

percentuálnu chybovosť model Enter. Moţno nevýhodou pre model Enter je zaradenie aj 

nevýznamných charakteristík do výpočtu, pretoţe pouţil všetkých 22. Krokové modely 

zaradili len tie, ktoré boli významné. Model Forward zaradil do modelu 11 premenných 

a Backward vylúčil 10, teda ostalo v ňom 12 významných charakteristík. 

Pri ploche pod krivkou ROC získal najlepší výsledok opäť model Enter. 
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Tabuľka 4.1: Zhodnotenie jednotlivých modelov 

Charakteristiky Enter Forward Backward 

Cox & Snell R
2 0,270 0,256 0,258 

Nagelkerke R
2
 0,382 0,363 0,366 

Hosmer-Lemeshow test 

(významnosť) 
0,978 0,289 0,805 

Klasifikačná tabuľka (v %) 

  Default 0 

  Default 1 

Celkovo 

 

11,1 

47,3 

22,0 

 

11,7 

47,7 

22,5 

 

11,3 

47,3 

22,1 

Počet premenných v modeli 22 11 12 

AUC 0,8287 0,8213 0,8220 

Výsledné poradie modelu 1. 3. 2. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Podľa týchto kritérií sme ako najlepší model vyhodnotili model Enter, aj keď jeho 

nevýhodou zo štatistického hľadiska je, ţe vyuţíva aj nevýznamné premenné. 

4.2 Optimálny rez 

Pomocou SPSS vytvoríme niekoľko bodov krivky ROC pre všetky modely a budeme 

sa snaţiť maximalizovať percento správne zaradených klientov zmenou rezu (hranicou 

pravdepodobnosti pre zaradenie dobrých a zlyhaných úverov; za dobré úvery sa povaţujú 

úvery, u ktorých je pravdepodobnosť zlyhania niţšia ako hodnota rezu). Teda hľadáme akýsi 

optimálny rez (cutoff).Podmienky pre určenie optimálneho rezu si stanovíme minimálnou 

hranicou pre správny odhad jednotlivých skupín a to na úrovni 50 %. 

Deliace rezy pre jednotlivé modely sú v tabuľkách 4.2, 4.3 a 4.4. Ako je z nich zrejmé, 

pre kaţdý model nám vyšiel rozdielny optimálny rez, pri ktorom bolo správne zaradených 

najväčšie percento zo všetkých klientov a najväčšie percento zlyhaných klientov. Pre metódu 

Enter je optimálny rez na úrovni 0,46. Celkovo správne určené percento bolo 78,1 % 

a správne zaradených zlyhávajúcich klientov bolo 58,7 %. 
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Tabuľka 4.2: Rezy pre Enter 

Rez Default 0 (v %) Default 1 (v %) Celkové percento 

0,50 88,9 52,7 78,0 

0,40 82,1 64,7 76,9 

0,45 85,9 59,7 78,0 

0,55 92,1 46,7 78,5 

0,47 87,0 57,0 78,0 

0,48 87,0 54,7 77,3 

0,46 86,4 58,7 78,1 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

Pri modeli Forward sme zaznamenali najvyššie celkové percento správne zaradených 

na reze 0,55, avšak nastalo rapídne zhoršenie odhadovania zlyhaných úverov pod hranicu 

50 %, ktorú sme si stanovili ako minimálnu akceptovateľnú. Preto sme vyhodnotili ako 

optimálny rez ten pôvodný na úrovni 0,50. 

 

Tabuľka 4.3: Rezy pre Forward 

Rez Default 0 (v %) Default 1 (v %) Celkové percento 

0,50 88,3 52,3 77,5 

0,30 74,0 75,3 74,4 

0,40 81,9 63,3 76,3 

0,45 85,4 56,3 76,7 

0,55 91,3 46,3 77,8 

0,48 87,4 53,0 77,1 

0,49 88,1 52,3 77,4 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

Pri modeli tvorenom metódou Backward sme vyhodnotili ako optimálny rez úrovne 

0,49. Rozhodlo o tom najvyššie dosiahnuté celkové percento správneho zaradenia úverov 

klientov. Model pomocou aplikovania tohto rezu odhadol správne 88,3 % nezlyhaných 

úverov, 54,7 % zlyhaných úverov a v celkovom súčte zaradil správne 78,2 %. 
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Tabuľka 4.4: Rezy pre Backward 

Rez Default 0 (v %) Default 1 (v %) Celkové percento 

0,50 88,7 52,7 77,9 

0,30 74,4 74,3 74,4 

0,40 81,9 64,0 76,5 

0,45 85,3 59,3 77,5 

0,55 91,9 45,3 77,9 

0,48 87,9 55,3 78,1 

0,49 88,3 54,7 78,2 

Zdroj: SPSS, vlastné spracovanie 

 

V tabuľke 4.5 je porovnanie parametrov optimálnych rezov. Môţeme pozorovať, ţe 

najväčšiu celkovú mieru správne zaradených subjektov vykazuje pri manuálne určenom 

optimálnom reze model zostrojený pomocou metódy Backward. Avšak najväčšie percento 

správne zaradených zlyhaných úverov na úrovni 58,7 % určil model Enter. Podľa 

subjektívneho názoru vyhodnocujeme ako najlepší model vytvorený metódou Backward pri 

optimálnom reze 0,49, ktorý správne zaradil 78,2 % subjektov. 

 

Tabuľka 4.5: Porovnanie optimálnych rezov 

Metóda Rez Default 0 (v %) Default 1 (v %) Celkové 

percento 

Enter 0,46 86,4 58,7 78,1 

Forward 0,50 88,3 52,3 77,5 

Backward 0,49 88,3 54,7 78,2 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tento výpočet optimálneho rezu však má svoje nedostatky, pretoţe bol určený na 

základe vyčíslenia niekoľko málo vytipovaných rezov. Skutočný optimálny rez sa môţe od 

vypočítaného mierne odlišovať.Na grafe 11 je zobrazené porovnanie percenta správne 

zaradených klientov podľa jednotlivých modelov pri ich optimálnom reze, ktorého základ 

tvorí predchádzajúca tabuľka. 
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Graf 11: Porovnaniemodelov pri optimálných rezoch 

 

Zdroj: Excel, vlastné spracovanie 

4.3 Záverečné zhodnotenie 

Postupne sme pomocou logistickej regresie vytvorili tri modely zaloţené na rozličných 

metódach – Enter, Forward a Backward. Rozdiel medzi nimi je v tom, ţe metóda Enter 

vkladala všetky premenné do modelu naraz a určovala ich významnosť a koeficienty 

pôsobenia na default. Krokové metódy Forward a Backward vkladali (resp. odoberali) 

jednotlivé charakteristiky na základe ich významnosti do (z) modelu v jednotlivých krokoch. 

Metódou Enter bol pouţitý celý súbor činiteľov, zatiaľ čo ostatné dve metódy 

nezaradili, resp. vyradili niektoré z nich na základe ich štatistickej nevýznamnosti pre model. 

Pri výslednom Forwardovom modeli bolo zaradených 11 činiteľov, pri Backward modeli 12. 

Ako najlepší z hľadiska percenta modelom správne zaradených subjektov do nezlyhaných, 

resp. zlyhaných úverov sme vybrali pri deliacom reze na úrovni 0,50 model Enter. Avšak 

v ďalšom kroku sme sa snaţili nájsť optimálny rez pomocou maximalizovania percenta 

správne zaradených. Po tomto kroku sa ako najlepšie odhadujúci javil model Backward, ktorý 

správne pri optimálnom deliacom reze na úrovni 0,49 zaradil 88,3 % nezlyhaných úverov, 

54,7 % zlyhaných úverov, čo bolo celkovo 78,2 % správne zaradených úverov. 

Medzi charakteristiky určujúce zlyhanie úveru podľa metódy Backward patrili: 

zostatok na beţnom a sporiacom účte, história klienta, doba splatnosti úveru, účel úveru, 
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dĺţka doby zamestnania, existencia ručiteľa, doba súčasného bydliska, vlastníctvo majetku, 

plánovanie ďalších úverov a nájom. 

Ak by sme chceli porovnať premenné, ktoré sú významné podľa tohto modelu 

a premenné, ktoré sú beţne pouţívané v bankovej praxi, narazili by sme na viacero odlišností. 

Na jednej strane sa model zhoduje s bankovými scoringovými modelmi v tom, ţe potvrdil 

vplyv na pravdepodobnosť zlyhania pri splácaní úveru takých premenných ako: história 

klienta, účel úveru, zostatok na beţnom a sporiacom účte, doba zamestnania alebo existencia 

ručiteľa. Na strane druhej označil za nevýznamné v praxi pouţívané charakteristiky, ktoré 

vykazujú vplyv na zlyhanie pri splácaní, ako: výška úveru, pohlavie, rodinný stav, vek, počet 

vyţivovaných osôb. 

Za významné označil aj niektoré premenné, ktoré v skutočnosti nemusia mať dopad na 

zlyhanie pri splácaní úveru ako: platenie nájomného alebo plánovanie ďalších úverov. avšak 

model správne vylúčil viac menej nepodstatné charakteristiky ako napríklad telefónne číslo na 

svoje meno. 

Tento model by sa mohol prípadne verifikovať na dodatočných dátach, ktoré neboli 

zaradené do skúmaného súboru. Odlišnosti medzi výsledkami tohto modelu a skutočne 

pouţívanými scoringovými modelmi môţu spočívať aj závislosťou vypočítaného modelu na 

obmedzenom súbore dát. Vylepšenie by mohlo byť dosiahnuté testovaním na početnejších 

dátach. 
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5 Záver 

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť vlastný scoringový model pre úvery obyvateľstvu.  

V bankovej praxi je jedným z najváţnejších rizík práve úverové riziko. Preto je 

potrebné venovať zvýšenú pozornosť jeho riadeniu. Model vytvorený v tejto práci sa pokúša 

nájsť charakteristiky, ktoré majú vplyv na budúcu neschopnosť klienta splácať úver. 

V prvej kapitole sme sa venovali úverovému riziku ako základu a podstate scoringu. 

Úverové riziko môţeme definovať ako riziko, ţe dlţník zlyhá pri splácaní prijatého úveru. 

Proti tomuto riziku sa banky chránia viacerými spôsobmi. V prvom rade analyzujú 

potenciálneho klienta podľa jeho charakteristík a snaţia sa zistiť, či bude schopný splácať 

úver. Banky pouţívajú rôzne metódy na hodnotenie rizika podnikateľských subjektov 

a obyvateľstva. V prípade retailových klientov (obyvateľstvo) majú banky sťaţenú situáciu 

v porovnaní s podnikateľskými subjektmi, pretoţe súkromné osoby nevykazujú účtovné 

závierky, z ktorých banky čerpajú informácie o ich hospodárení.  

Preto sú nútené vyuţívať alternatívne charakteristiky, ktoré môţu mať vplyv na 

schopnosť klienta splácať úver. Sú to napríklad: vek, pohlavie klienta, rodinný stav, dĺţka 

pracovného pomeru, odvetvie zamestnania, výška príjmu, výška priemerných výdavkov, 

počet detí. Veľa informácií môţe banka získať z histórie svojho klienta (v prípade, ţe to nie je 

nový klient) z jeho zostatkov a pohybov na beţnom účte a ďalších produktov ako napríklad 

sporiaci účet, a z histórie predchádzajúcich úverov. Podľa toho ako sa klient správal 

v minulosti sa dá odhadnúť jeho správanie v budúcnosti. 

Prejdeme ku scoringovému modelu, pomocou ktorého sa riadi úverové riziko pre 

úvery obyvateľstvu. V pouţitých reálnych dátach, na základe ktorých sme tvorili scoringový 

model, sa nachádzalo 22 charakteristík, ktoré by mohli mať vplyv na zlyhanie klienta pri 

splácaní úveru (default). Tieto dáta obsahovali 1000 klientov (úverov), z ktorých 700 

nezlyhalo a 300 zlyhalo pri splácaní.  

Pre odhadovanie pravdepodobnosti defaultu klienta sme pouţili tri metódy: Enter, 

Forward a Backward. Rozdiel medzi nimi je v tom, ţe Enter postupoval len v jednom kroku, 

kedy pouţil všetky premenné a hodnotil ich vplyv na zlyhanie pri splácaní. Forward 

a Backward v jednotlivých krokoch pridávali do modelu resp. z neho odoberali nezávislé 

premenné. Ako najlepší bol vyhodnotený model vytvorený pomocou metódy Backward. 

Model Backward pri optimálnom deliacom rezena úrovni 0,49 (klienti s pravdepodobnosťou 
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zlyhania do 49%boli zaradení medzi nedefaultujúcich) správnezaradil 88,3 % nezlyhaných 

úverov, 54,7 % zlyhaných úverov, čo bolo celkovo 78,2 % správne zaradených úverov. 

Medzi charakteristiky určujúce zlyhanie úveru podľa metódy Backward patrili: 

zostatok na beţnom a sporiacom účte, história klienta, doba splatnosti úveru, účel úveru, 

dĺţka doby zamestnania, existencia ručiteľa, doba súčasného bydliska, vlastníctvo majetku, 

plánovanie ďalších úverov a nájom. 

Významné charakteristiky sa čiastočne odlišujú od tých, ktoré sú beţne pouţívané 

v praxi na hodnotenie klientov pomocou scoringových modelov. Niektoré pouţívané činitele 

vypočítaný model určil ako nevýznamné, a naopak charakteristiky, ktoré sa beţne 

nepouţívajú zaradil medzi významné. Táto odlišnosť môţe byť daná obmedzeným súborom 

testovaných dát, pretoţe model bol vytvorený len na základe daného súboru dát, pre ktorý boli 

typické konkrétne rozvrhnutie dát. Na druhej strane existuje rozdiel medzi štatistickou 

a reálnou závislosťou. Nie kaţdá štatisticky overená závislosť musí byť postavená na reálnom 

základe. 
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Zoznam skratiek 

AUC – plocha pod krivkou (Area under Curve) 

BIS – Banka pre medzinárodné platby (Bank for International Settlements) 

BRKI – Bankový register klientskych informácií 

CR – úverový pomer (Credit ratio) 

CRÚ – Centrálny register úverov 

ČNB – Česká národná banka 

ČR – Česká republika 

Def – zlyhanie (Default) 

DF – stupne voľnosti (Degrees of Freedom) 

EL – očakávaná strata (expected loss) 

FO – fyzická osoba 

HÚ – hypotekárny úver 

HZL – hypotekárne záloţné listy 

KP – kapitálová primeranosť 

LR – pravdepodobnostný pomer (Likelihood ratio) 

MVR – menové vysporiadacie riziko 

NBCA – Nová bazilejská dohoda o kapitálovej primeranosti (New Basel Capital Accord) 

PMR – povinné minimálne rezervy 

PO – právnická osoba 

ROC - Receiver Operating Characteristic Curve 

RPMN – ročná percentuálna miera nákladov 

SE – štandardná odchýlka (Standard Error) 

SÚ – spotrebiteľský úver 

UL – neočakávaná strata (unexpected loss) 

VaR – hodnota v strate (Value at Risk) 
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