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1. Úvod 
 

 

Jednou ze základních příčin současné globální ekonomické krize bezesporu bylo 

chybné určování ratingu u jednotlivých dlužníků na finančních trzích. Do budoucna 

proto bude nutné téhle problematice věnovat značnou pozornost. Z tohoto důvodu byla 

jako téma této práce vybrána analýza finančního zdraví. Tato analýza je zaměřena 

výhradně na finanční instituce, u kterých byla zjišťována pravděpodobnost úpadku, 

jelikož toto hraje klíčovou roli například při stanovování ceny různých finančních 

instrumentů.  

 

Cílem práce je vytvoření predikčních modelů za roky 2005, 2006 a 2007, a to ve 

dvou různých variantách. V první variantě se vychází z 12-ti ukazatelů a  

k dispozici jsou údaje vzorku, který obsahuje 14 bank, zatímco druhá varianta vychází 

z 18-ti ukazatelů a modely jsou sestaveny na základě údajů 12-ti bank. Při sestavování 

jednotlivých modelů bude použita metoda lineární diskriminační analýzy. 

 

Teoretická část této práce je rozdělena na dvě kapitoly. V druhé kapitole je 

uvedena obecná charakteristika základních modelů a jejich členění a popis finanční 

analýzy včetně rozdělení ukazatelů do základních skupin. Součástí této kapitoly je také 

obecná charakteristika finančních institucí a jednotlivých ukazatelů, které se používají 

při finanční analýze banky. 

 

Třetí kapitola je zaměřena na rozbor jednotlivých statistických nástrojů, které se 

používají při sestavování predikčních modelů. V závěru kapitoly je uveden ilustrativní 

příklad, na kterém je názorně ukázán postup při sestavování modelů pomocí lineární 

diskriminační analýzy. 

 

Čtvrtá kapitola je aplikační a představuje stěžejní část této práce. Její náplní je 

aplikace představených teoreticko-metodologických východisek na vzorku bank při 

sestavování jednotlivých predikčních modelů. Součástí kapitoly je také charakteristika 

vybraných bank, jejich rozdělení do skupin a závěrečné vyhodnocení výsledků.  
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2. Charakteristika základních modelů 
 

 

Zjišťování finanční situace jednotlivých subjektů je jednou ze základních oblastí 

moderních financí. V současné době, kdy na finančních trzích panuje globální 

ekonomická krize, význam této oblasti dále roste. Finanční situaci subjektu je nutno 

analyzovat při mnoha klíčových procesech, např. při oceňování subjektu, při jeho řízení, 

při žádostech o úvěr nebo při udělování ratingu. 

 

Pro hodnocení finanční situace subjektů se využívá tzv. souhrnných indexů 

nebo souhrnných modelů. Jedná se o speciální metody finanční analýzy, jejichž 

smyslem je zhodnotit úroveň finanční situace a výkonnost podniku jedním číslem. 

Hovoříme také o predikčních modelech finanční úrovně nebo o tzv. systému včasného 

varování. 

 

Další možnost, jak hodnotit finanční zdraví podniků, nám poskytuje finanční 

analýza. Ta je považována za významnou oblast ve finančním řízení podniků. Pro 

hodnocení finanční  situace a výkonnosti podniku se využívá celá řada ukazatelů. Jejich 

smyslem je zhodnotit finanční situaci podniku a formulovat doporučení pro jeho další 

vývoj. 

 

V této kapitole jsou charakterizovány jednotlivé predikční modely a finanční 

analýza včetně rozdělení ukazatelů do základních skupin. 

 

 

2.1 Predikční modely hodnocení finanční úrovně 

 

Souhrnné modely vznikly z důvodu potřeby včasného rozpoznání příčin 

nestability podniků, které mohou signalizovat úpadek (bankrot) podniku. Předpokládá 

se, že v podniku již několik let před úpadkem dochází k určitému vývoji, který je 

charakteristický právě pro ohrožené podniky. 

 

Tyto modely můžeme rozdělit do několika skupin. Základní členění je 

zachyceno v následující tabulce (Tab. 2.1.1). 
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 Tab. 2.1.1 Přehled vybraných predikčních modelů hodnocení finanční úrovně 

Bankrotní modely Ratingové modely 

 Beaverův model  Tamariho model 

 Altmanův model  Kralickuv Quick-test 

 Taflerův model   

 Index důvěryhodnosti IN   

   

 

Všechny modely mají společné, že přiřazují koeficient hodnocení, který 

vyjadřuje určitou úroveň finanční situace subjektu. Podstatným rozdílem u těchto dvou 

skupin je však to, že u bankrotních modelů se hodnotí možnost úpadku, zatímco u 

modelů ratingových se hodnotí možnost zhoršení finanční úrovně podniku. 

 

Jistou nevýhodou těchto predikčních modelů je skutečnost, že nezahrnují řadu 

nefinančních charakteristik, které mohou velmi významně ovlivnit finanční pozici 

podniku. Všechny tyto modely tak mají pouze doplňující charakter a nemohou zcela 

nahradit základní finanční analýzu, která je zaměřena detailněji na zkoumání 

jednotlivých oblastí finančního hospodaření podniků. Jejich výhodou však je poskytnutí 

rychlého obrazu o celkové pozici podniku. 

 

 

2.1.1 Bankrotní modely 

 

Beaverův model (1967) 

 

Průkopníkem bankrotních predikčních modelů byl pravděpodobně W.H.Beaver. 

Pracoval se vzorkem 158 firem (79 zbankrotovaných a 79 nezbankrotovaných), mezi 

zbankrotované firmy nezařadil pouze ty, které fakticky vyhlásily úpadek, ale i ty, které 

vykazovaly znaky bankrotujících firem. Tím se vyhnul hlavnímu problému bankrotních 

modelů, a to vymezení bankrotující firmy. Poté se  pokusil analyzovat, které poměrové 

ukazatele hrají významnou roli při finančních problémech firem. Nakonec dospěl 

k závěru, že finanční poměrové ukazatele mají vypovídací sílu již pět let před úpadkem 

firmy. Ukazatele, které Beaver považoval za významné, jsou uvedeny v následující 

tabulce (Tab. 2.1.2). 
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 Tab. 2.1.2 Parametry Beaverova modelu 

Ukazatel Trend u ohrožených firem  

vlastní kapitál / celková aktiva klesá 

přidaná hodnota / celková aktiva klesá 

bankovní úvěry / cizí zdroje roste 

cash flow / cizí zdroje klesá 

provozní kapitál / celková aktiva klesá 

 

 

 

Altmanův model (1968) 

 

E. Altman si vybral 66 výrobních firem rovnoměrně rozdělených na bankrotující 

a nebankrotující a prováděl na nich predikci úpadku. Z původního souboru 22 

poměrových ukazatelů odhadl svůj známý Z score model. Tento model se již od svého 

počátku stal východiskem pro další výzkum v této oblasti. Na různých výběrech 

(souborech zbankrotovaných a úspěšných firem, které se používaly k odhadu tohoto 

modelu) byla přesnost predikce modelu 80%. 

 

Tento model má pro společnosti, jejichž akcie jsou obchodovatelné na 

kapitálovém trhu, tvar: 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5,                        (2.1.1)    

kde Z je skóre, X1 pracovní kapitál / celková aktiva, X2 nerozdělený zisk / celková 

aktiva, X3  zisk před úroky a daněmi / celková aktiva, X4 tržní cena akcií / celkové dluhy, 

X5 celkové tržby / celková aktiva. 

 

Podniky s nízkou pravděpodobností bankrotu mají Z > 2,99, podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,81 a podniky v tzv. šedé zóně 1,81 < Z < 2,99. 

 

Pro ostatní společnosti má model tvar: 

Z = 0,72 X1 + 0,85 X2 + 3,11 X3 + 0,42 X4 + 1,00 X5,                  (2.1.2) 

přičemž interpretace jednotlivých symbolů je stejná jako v předchozím případě. 

 

Podniky s nízkou pravděpodobností bankrotu mají Z > 2,90, podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,20 a podniky v tzv. šedé zóně 1,20 < Z < 2,90. 
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Taflerův model (1977) 

 

Tento model je založen na ukazatelích, které odrážejí klíčové charakteristiky 

platební neschopnosti společnosti. Jeho tvar je následující: 

ZT = 0,53 X1 + 0,13 X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4,                           (2.1.3) 

kde X1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky, X2 = oběžná aktiva / celkové 

závazky, X3 = krátkodobé závazky / celková aktiva, X4 = finanční majetek / (provozní 

náklady – odpisy). 

 

 

 

Index IN dle Inky a Ivana Neumaierových (1995) 

 

Neumaierovi sestavili index důvěryhodnosti IN na základě souboru 1000 

českých podniků. Tento index odráží zvláštnosti českých účetních výkazů a ekonomické 

situace v ČR. Jeho tvar je následující: 

,654321

T

ZPL
V

KBUKZ

OA
V

A

T
V

A

EBIT
V

U

EBIT
V

CZ

A
VIN     (2.1.4) 

kde V1 až V6 jsou váhy jednotlivých ukazatelů, A celková aktiva, CZ cizí zdroje, EBIT 

hospodářský výsledek před daněmi a úroky, U nákladové úroky, T tržby, OA oběžná 

aktiva, KZ krátkodobé závazky, KBU krátkodobé bankovní úvěry a ZPL závazky po 

lhůtě splatnosti. 

 

Tento index se používá pro roční hodnocení finančního zdraví firmy. Pokud je 

hodnota indexu IN větší než 2, jedná se o podnik s dobrým finančním zdravím. Podnik 

finančně slabý je ten, jehož hodnota IN je menší než 1. Podniky s IN mezi hodnotami 1 

a 2 nejsou „ani zdravé ani nemocné“, tzn. jsou to podniky, které by v budoucnosti 

mohly mít problémy. 

 

Symboly V1 až V6 představují váhy jednotlivých ukazatelů a tedy jejich 

významnost. Významnost jednotlivých ukazatelů byla vypočtena ze srovnávacích 

analýz. Výsledkem je tabulka vah V1 až V6 pro jednotlivá odvětví (Tab. 2.1.3). Tabulka 

neobsahuje hodnoty vah V2 a V5, které jsou pro všechna odvětví stejné (V2 = 0,11 a V5 = 

0,10). 
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 Tab. 2.1.3 Váhy přiřazené indexu IN dle odvětví     

OKEČ Název V1 V3 V4 V6 

A Zemědělství 0,24 21,35 0,76 14,57 

B Rybolov 0,05 10,76 0,09 84,11 

C Dobývání nerostných surovin 0,14 17,74 0,72 16,89 

CA Dobývání energetických surovin 0,14 21,83 0,74 16,31 

CB Dobývání ostatních surovin 0,16 5,39 0,56 25,39 

D Zpracovatelský průmysl 0,24 7,61 0,48 11,92 

DA Potravinářský průmysl 0,26 4,99 0,33 17,38 

DB Textilní a oděvní průmysl 0,23 6,08 0,43 12,37 

DC Kožedělný průmysl 0,24 7,95 0,43 8,79 

DD Dřevařský průmysl 0,24 18,73 0,41 11,57 

DE Papírenský a polygrafický průmysl 0,23 6,07 0,44 16,99 

DF Koksování a rafinérie 0,19 4,09 0,32 2026,93 

DG Výroba chemických výrobků 0,21 4,81 0,57 17,06 

DH Gumárenský a plastikářský průmysl 0,22 5,87 0,38 43,01 

DI Stavební hmoty 0,2 5,28 0,55 28,05 

DJ Výroba kovů 0,24 10,55 0,46 9,74 

DK Výroba strojů a přístrojů 0,28 13,07 0,64 6,36 

DL Elektrotechnika a elektronika 0,27 9,5 0,51 8,27 

 

2.1.2 Ratingové modely 

 

Tamariho model (1966) 

 

Při hodnocení se u tohoto modelu vychází ze skutečného rozložení hodnot 

ukazatelů v hodnotící skupině. Souhrnné hodnocení je založeno na váženém průměru, 

díky čemuž Tamariho model může být univerzálním nástrojem pro kterýkoliv obor nebo 

skupinu podniků.  

 

V modelu jsou používány ukazatele R1, což je vlastní kapitál / cizí zdroje, R2 

čistý zisk, R3 čistý zisk / vlastní jmění, R4 pohotová likvidita, R5 výrobní spotřeba / 

průměrný stav rozpracované výroby, R6 tržby / průměrný stav pohledávek a R7 výrobní 

spotřeba / pracovní kapitál.  

 

Ke každému ukazateli se podle hodnoty přiřazuje určitý počet bodů. Podniky 

s malou pravděpodobností bankrotu dosahují více než 60 bodů, zatímco u podniků 

s méně než 30 body je pravděpodobnost bankrotu větší. 

 

Kralickuv Quick-test (1990) 

 

U tohoto modelu jsou obodovány intervaly hodnot pro jednotlivé ukazatele. 

Souhrnné hodnocení je určeno pomocí kritéria váženého průměru. V Kralickově modelu 
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se vyskytují ukazatele R1 vlastní kapitál / celková aktiva, R2 (celkové dluhy – peněžní 

prostředky) / provozní cash flow, R3 zisk před daněmi a úroky / celková aktiva a R4 

provozní cash flow / provozní výnosy. 

 

U Quick-testu lze hodnotit jak finanční stabilitu FS = (R1 + R2) / 2, tak i 

výnosovou situaci VS = (R3 + R4) / 2 a provádět souhrnné hodnocení finanční situace 

podniku SH = (FS + VS) / 2. Pokud činí kritérium hodnocení více než 3 body, podnik je 

považován za velmi dobrý. Pokud je hodnota menší než 1 bod, podnik se nachází ve 

špatné finanční situaci. 

 

2.2 Finanční analýza 

 

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexní posouzení finančního zdraví 

podniku, posouzení vyhlídek na finanční situaci podniku v budoucnosti a příprava 

opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku. 

 

Finanční analýzu můžeme rozdělit do tří na sebe navazujících postupných fází: 

diagnóza základních charakteristik (indikátorů) finanční situace, hlubší rozbor příčin 

zjištěného stavu a identifikace hlavních faktorů nežádoucího vývoje a návrh opatření. 

 

2.2.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 

Pro finanční analýzu jsou základním zdrojem informací především dva typy 

výkazů, a to výkazy finančního a vnitropodnikového účetnictví. 

 

Výkazy finančního účetnictví můžeme označit jako výkazy externí, neboť 

poskytují informace zejména externím uživatelům. Podávají přehled o stavu a struktuře 

majetku a zdrojích jeho krytí (rozvaha), o tvorbě a užití výsledku hospodaření (výkaz 

zisku a ztráty) a také o pohybu peněžních toků (výkaz cash flow). 

 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví nepodléhají žádné jednotné metodické 

úpravě a podniky si je vytváří podle svých potřeb. Patří mezi ně zejména výkazy 

zobrazující vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším členění, například 
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druhové a kalkulační. Dále pak výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo 

v jednotlivých střediscích apod. Tyto výkazy však mají interní charakter a nejsou tak 

veřejně dostupné. 

 

2.2.2 Metody finanční analýzy 

 

Členění metod používaných ve finančních analýzách nám zachycuje následující 

tabulka (Tab. 2.2.1). 

 

Tab. 2.2.1 Členění metod finanční analýzy  

Deterministické metody Matematicko-statistické metody 

 Analýza trendů (horizontální analýza)  Regresní analýza 

 Analýza struktury (vertikální analýza)  Diskriminační analýza 

 Poměrová analýza  Analýza rozptylu 

 Analýza soustav ukazatelů  Testování statistických hypotéz (t-test, F-test) 

 Analýza citlivosti   

 

 

Deterministické metody jsou standardními nástroji pro běžné finanční analýzy 

v podniku a většinou se používají pro analýzu vývoje a odchylek menšího počtu období. 

Metody matematicko-statistické zpravidla vychází z údajů delších časových řad a slouží 

převážně k posouzení determinantů a faktorů vývoje a k určení kauzálních závislostí a 

vazeb. Tyto metody jsou založeny na exaktních postupech, a to včetně statistické 

spolehlivosti výsledků. 

 

Poměrové ukazatele můžeme označit za základnu finanční analýzy, absolutní a 

rozdílové ukazatele hrají určitou doplňkovou úlohu. Velikost absolutních ukazatelů do 

značné míry závisí na velikosti firmy a na dalších faktorech a nelze je použít pro 

mezipodniková srovnání. Užitečné je však srovnání vývoje vybraných absolutních 

ukazatelů v čase, tj. jejich růstu a poklesu v navazujících obdobích (letech, čtvrtletích 

apod.). 

 

Analýza vývojových trendů (horizontální analýza) slouží k posouzení časových 

změn ukazatelů. Z časových řad se dá detailně zkoumat průběh změn a odhadovat 

dlouhodobé trendy významných finančních položek. K rozboru se používají řetězové a 
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bazické indexy. Při interpretaci změn musíme brát v úvahu jak změny absolutní, tak i 

relativní.  

 

                                (2.2.1) 

 

                               (2.2.2) 

 

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

 

Při hodnocení vývoje situace musíme brát v úvahu změny a vývoj specifických 

ekonomických podmínek prostředí (např. změny v daňové soustavě, mezinárodní vlivy, 

změny podmínek na kapitálovém trhu, změny cen vstupů). 

 

Analýza struktury (vertikální analýza, procentní rozbor komponent) slouží 

k posouzení významu dílčích složek a jejich složení vybraného souhrnného absolutního 

ukazatele. Obecný vzorec vypadá takto,  

 

                                         (2.2.3) 

 

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

 

Využívá se především při analýze aktiv a pasiv podniku (při rozboru majetkové 

a finanční struktury firem). Ve výkazu zisku a ztráty se jako celek bere např. velikost 

tržeb a v rozvaze je základ tvořen celkovou výší aktiv nebo dílčích složek aktiv. 

 

2.2.3 Poměrové ukazatele 

 

Protože systém finančního řízení zachycuje složité a někdy i protichůdné 

procesy, je vhodné pro lepší orientaci systém poměrových ukazatelů rozdělit do 

několika základních oblastí. Těmito oblastmi jsou ukazatele finanční stability a 
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zadluženosti, ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity a ukazatele 

kapitálového trhu. 

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 

Finanční stabilitu je možno hodnotit na základě analýzy vztahu podnikových 

aktiv a zdrojů jejich krytí (pasiv). Mezi nejvýznamnější ukazatele založené na 

porovnání údajů z bilance patří ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech (equity 

ratio): 

 

.
celkemaktiva

kapitálvlastní
aktivechnakapitáluvlastníhopodíl                  (2.2.4) 

 

Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává, jak 

vysoká je finanční samostatnost podniku a  do jaké míry je schopen své prostředky 

(majetek) krýt vlastními zdroji. 

 

Dalším ukazatelem v této skupině je ukazatel krytí stálých aktiv: 

 

.
aktivastálá

kapitáldlouhodobý
aktivstálýchkrytístupeň                      (2.2.5) 

 

Ukazatel poměřuje dlouhodobý kapitál (vlastní kapitál a dlouhodobý cizí 

kapitál) ke stálým aktivům. Stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Čím 

jsou oba ukazatele vyšší, tím je lepší finanční stabilita firmy. 

 

Pro ukazatel finanční páka (financial leverage) existuje alternativní název 

majetkový koeficient (equity multiplier). Obecný vzorec je definován takto: 

 

.
kapitálvlastní

aktivacelková
koeficientmajetkový                             (2.2.6) 

 

Důležitým cílem finančního řízení je dosažení optimálního zadlužení (optimální 

poměr vlastních a cizích zdrojů financování). Zadluženost sama o sobě není pouze 
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negativní charakteristikou podniku. Její růst může ve finančně stabilním podniku 

přispívat k celkové rentabilitě a tím i k tržní hodnotě firmy.  

 

Ukazatel pro hodnocení přiměřenosti zadlužení podniku je ukazatel celkové 

zadluženosti: 

                             (2.2.7) 

 

Celková zadluženost představuje podíl celkových dluhů (závazků) k celkovým 

aktivům a měří tak podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek 

firmy. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 

 

Analytickými ukazateli celkové zadluženosti jsou dlouhodobá a běžná 

zadluženost: 

 

                (2.2.8) 

 

                      (2.2.9) 

 

Další používané ukazatele jsou např. úrokové krytí a úrokové zatížení. Ukazatel 

úrokového krytí udává, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku, tj. kolikrát je 

zajištěno placení úroků. Převrácenou hodnotou tohoto ukazatele je ukazatel úrokového 

zatížení, který vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. 

Vzorce jsou definovány takto: 

 

                                       (2.2.10) 

 

                                     (2.2.11) 

 

kde EBIT je zisk před úhradou úroků a daní. 
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Ukazatele rentability 

 

Míra zisku (rentabilita vloženého kapitálu) je obecně definována jako poměr 

zisku a vloženého kapitálu. Základním kritériem hodnocení je výnosnost vloženého 

kapitálu. 

 

Za klíčové měřítko rentability bývá považován ukazatel rentability aktiv (return 

on assets – ROA), protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Pro tento ukazatel 

existují 2 vzorce se dvěma různými formami zisku: 

 

,
aktiva

EBIT
ROA                                             (2.2.12)  

 

,
)1(

aktiva

túrokyEAT
ROA                                    (2.2.13)  

 

kde EAT je zisk po zdanění a t je sazba daně z příjmu. 

 

Dalším významným ukazatelem je ukazatel rentability vlastního kapitálu 

(return on equity – ROE): 

 

.
kapitálvlatní

EAT
ROE                                        (2.2.14) 

 

Tento poměrový ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů, a tedy 

i jejich zhodnocení v zisku.  

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (return on capital employed – ROCE) 

vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic: 

 

.
dluhydlouhodobékapitálvlastní

EBIT
ROCE                        (2.2.15) 
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Jedná se o ukazatel, který je často využíván k mezipodnikovému porovnání. 

Hodnotí se jím význam dlouhodobého investování na základě určení výnosnosti 

vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. 

 

Ukazatele likvidity 

 

Za likviditu se považuje obecná schopnost podniku hradit své závazky, získat 

dostatek prostředků na provedení potřebných plateb. Ukazatele likvidity slouží ke 

zjištění, zda podnik bude nebo nebude mít potíže se splácením závazků, které budou 

splatné v blízké budoucnosti. 

 

Pro účely hodnocení platební schopnosti podniku lze použít ukazatel celkové 

likvidity (current ratio): 

 

                           (2.2.16) 

 

Ukazatel poměřuje objem oběžných aktiv jako potencionální objem peněžních 

prostředků s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti. Za přiměřenou výši 

tohoto ukazatele se považuje rozmezí od 1,5 do 2,5 (závisí na typu činnosti podniku, 

odvětví apod.). Slabinou ukazatele je časté nesplnění hlavního předpokladu, že veškerá 

oběžná aktiva bude možné v krátkém čase přeměnit v hotovost. 

 

Nedostatky předcházejícího ukazatele eliminuje ukazatel pohotové likvidity 

(quick ratio): 

 

                     (2.2.17) 

 

V tomto vzorci se z oběžných aktiv berou v úvahu pouze pohotové prostředky, 

tj. pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry, 

pohledávky v tzv. čisté výši. Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 

do 1,5 (opět závisí na typu činnosti podniku, odvětví apod.). 
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Z krátkodobého hlediska je významný ukazatel vyjadřující okamžitou likviditu 

(cash ratio). Vzorec je definován takto: 

 

               (2.2.18) 

 

Hlavní složku pohotových platebních a tedy nejlikvidnějších prostředků tvoří 

peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky. 

 

Do skupiny ukazatelů likvidity patří i ukazatel čistého pracovního kapitálu (net 

working capital – ČPK), i když se nejedná o poměrový ukazatel. Pro výpočet ČPK 

existují 2 vzorce: 

 

                      (2.2.19) 

 

                         (2.2.20) 

 

ČPK představuje část oběžného majetku, která se během roku přemění 

v pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků může být použita 

k uskutečnění podnikových záměrů. Představuje tedy část oběžného majetku, která je 

finančně kryta dlouhodobými zdroji. 

 

Ukazatele aktivity 

 

Jako ukazatele aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní vázanosti 

kapitálu v různých formách aktiv. Jedná se o ukazatele typu doby obratu. 

 

Rychlost obratu aktiv (obrátka) je počet obratů, tj. kolikrát určitá část majetku 

podniku projde všemi stádii koloběhu v průběhu dané doby (tj. kolikrát se za určité 

období přemění na peněžní prostředky). Vzorec vypadá takto: 

 

         (2.2.21) 
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Doba obratu aktiv je průměrná doba, za kterou projde určitá část aktiv všemi 

stádii koloběhu prostředků podniku (tj. za jak dlouho se určitá část aktiv přemění na 

peněžní prostředky). Vzorec je definován takto: 

 

                    (2.2.22) 

 

Analogicky můžeme vytvořit vzorce pro výpočet doby obratu zásob, 

pohledávek a závazků. 

 

Ukazatele kapitálového trhu 

 

Následující ukazatele čerpají vstupní data především z údajů kapitálového trhu. 

Zabývají se hodnocením činnosti z hlediska zájmů současných a budoucích akcionářů. 

Obvykle se s nimi pracuje u společností, které jsou kótovány na burze cenných papírů. 

 

Významným ukazatelem je čistý zisk na akcii (earnings per share – EPS). 

Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit, kolik čistého zisku připadá a jakou maximální výši 

dividend lze vyplatit ze zisku společnosti na jednu akcii. Vzorec vypadá takto: 

 

                             (2.2.23) 

 

Dalším ukazatelem je price-earnings ratio (P/E). Ukazatel nám pomáhá 

odhadovat počet let potřebných ke splacení ceny akcie jejím výnosem. Ukazuje, kolik 

jsou investoři ochotni zaplatit za jednu jednotku měny vykazovaného zisku. Tento 

ukazatel je pravidelnou součástí burzovních zpráv. Vzorec je následující: 

 

                                (2.2.24) 

 

Ukazatel dividendový výnos (dividend yield) vyjadřuje výnosnost akcie. Je 

zohledněna již skutečná výše vyplacené dividendy. Vzorec je definován takto: 
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                  (2.2.25) 

 

Ukazatel market-to-book ratio vypovídá, jaký je poměr tržní hodnoty firmy 

k její účetní hodnotě. Prosperující podnik by měl mít tržní cenu vyšší než je účetní 

hodnota, neboť je vytvořen goodwill. Vzorec vypadá takto: 

 

              (2.2.26) 

 

2.2.4 Obecná charakteristika finančních institucí 

 

Finanční instituce můžeme rozdělit následovně: 

 

 komerční banky 

 spořitelní a úvěrová družstva 

 investiční společnosti a investiční fondy 

 penzijní fondy 

 a jiné. 

 

Finanční instituce jsou charakterizovány tím, že pracují více či méně 

s peněžními prostředky, poskytují finanční služby, investují peněžní prostředky (ať už 

svoje, či svých klientů), některé z nich poskytují úvěry. Další významnou 

charakteristikou těchto institucí je fakt, že využívají ke svému podnikání v rozhodné 

míře cizí peněžní prostředky, které mají svěřeny od svých klientů. V případě jejich 

úspěšného zhodnocení se o výnosy se svými klienty dělí. 

 

Banka je charakterizována jako druh finančního zprostředkovatele, jehož hlavní 

činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými 

ekonomickými subjekty. Komerční banka (jakožto úvěrová instituce) je podnikatelský 

subjekt, jehož hlavní náplní je přijímat vklady nebo jiné splatné peněžní prostředky od 

veřejnosti a poskytovat úvěry na jeho vlastní účet. 
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V tržních ekonomikách plní banky zejména tři následující funkce: 

 

 finanční zprostředkování 

 emise bezhotovostních peněz 

 provádění bezhotovostního platebního styku. 

 

2.2.5 Specifika finanční analýzy bank 

 

Měřítkem úspěšnosti banky je pro majitele stejně jako u podniku maximalizace 

její tržní hodnoty, tj. maximalizace tržní hodnoty jejích akcií. Podobně jako u podniku 

spočívá finanční analýza banky v posouzení jejího finančního zdraví, tj. ve schopnosti 

zhodnocovat majiteli vložený kapitál. Na tržní hodnotu banky má vliv mnoho faktorů, 

z nichž některé nesouvisí s vlastním úspěšným či neúspěšným finančním hospodařením 

banky, ale i s různými spekulacemi v souvislosti s privatizací, sanací bank apod. 

Nicméně jako klíčový faktor, který ovlivňuje tržní hodnotu banky, působí čistý zisk po 

zdanění a následně vyplácené dividendy. 

 

Při finanční analýze banky se často pracuje s odlišnými ukazateli, než které se 

používají při finanční analýze podniků. Nicméně i tyto ukazatele můžeme rozdělit do 

několik skupin. 

 

 

Ukazatele rentability 

 

 

Ukazatel YAEA vyjadřuje podíl mezi výnosy z úroků (interest income) a 

průměrnými aktivy, která se podílí na vydělávání úroků (average interest earnings 

assets). Tato aktiva jsou v podstatě různé formy půjček. Vzorec vypadá takto:  

 

                             (2.2.27) 

 

Ukazatel CIBL poměřuje náklady z úroků (interest expenses) s průměrnými 

pasivy, ze kterých banka platí úroky (average interest bearing liabilities). Tato pasiva 

jsou převážně různé druhy vkladů věřitelů. Vzorec je definován takto: 
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                              (2.2.28) 

 

Čistá úroková marže (net interest margin – NIM) je vyjádřena jako poměr 

rozdílu mezi úrokovými výnosy a náklady a průměrnými úročenými aktivy. Je to často 

užívaný ukazatel. Z jeho hodnoty lze vyčíst informace o obchodní strategii banky, míře 

její angažovanosti v depozitně-úvěrových obchodech a závislosti banky na úrokových 

příjmech. Vzorec vypadá takto: 

 

                      (2.2.29) 

 

Jako alternativu k tomuto poměrovému ukazateli můžeme použít ukazatel 

absolutní (NI), který je definován takto: 

 

                        (2.2.30) 

 

K nejdůležitějším a nejčastěji používaným ukazatelům patří rentabilita 

průměrných aktiv (return on average assets – ROAA) a rentabilita průměrného 

kapitálu (return on average equity – ROAE). Nejjednodušším způsobem stanovení 

průměru analyzované proměnné je výpočet aritmetického průměru hodnot na počátku a 

konci sledovaného období. 

 

Ukazatel ROAA ukazuje na schopnost managementu využít aktiva banky 

k vytvoření zisku, a proto zajímá zejména řídící pracovníky. Naopak ukazatel ROAE 

představuje míru výnosu, jež náleží akcionářům banky. ROAE tak aproximuje čistý 

zisk, který akcionáři obdrží ze své investice do kapitálu banky. Vzorce jsou definovány 

následovně: 

 

                                     (2.2.31) 

 

                                 (2.2.32) 
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Dalším ukazatelem v této skupině je ukazatel IE II, který vyjadřuje podíl mezi 

nákladovými a výnosovými úroky: 

 

                                      (2.2.33) 

 

Ukazatele výkonnosti 

 

Významný ukazatel řadící se mezi ukazatele výkonnosti je ukazatel CIR (cost to 

income ratio), který poměřuje provozní náklady (operating expenses) s provozními 

výnosy (operating income). Čím nižší hodnota ukazatele, tím lépe, neboť banka tak má 

vyšší provozní výnosy než náklady. Vzorec vypadá takto: 

 

                                    (2.2.34) 

 

Ukazatel PE OI vyjadřuje, jaká část provozních výnosů připadá na osobní 

náklady (personnel expenses): 

 

                                    (2.2.35) 

 

Ukazatele kvality aktiv 

 

Prvním ukazatelem v této skupině je ukazatel PL GL, který vyjadřuje, jakou část 

z celkových půjček (gross loans) zabírají půjčky problémové (problem loans): 

 

                                 (2.2.36) 

 

Mezi problémové půjčky řadíme např. půjčky s narůstajícími úroky, které jsou 

více než 90 dní po splatnosti (accruing loans past due 90 days or more), půjčky se 

zhoršeným ratingem (impaired loans) a nevýdělečné půjčky (nonaccrual loans). 
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Další ukazatel LLR GL poměřuje rezervy na ztráty z půjček (loan loss reserve) 

k celkovým půjčkám: 

 

                           (2.2.37) 

 

Posledním ukazatelem v této skupině je ukazatel  PL EQ LLR. Ten se vypočte 

jako podíl problémových půjček a součtu vlastního kapitálu (shareholders’ equity) a 

rezerv na ztráty z půjček. Vzorec vypadá takto: 

 

           (2.2.38) 

 

 

Ukazatele kapitálové přiměřenosti 

 

K určení a měření kapitálové přiměřenosti (capital adequacy) jsou používány 

převážně dva základní poměrové ukazatele. Prvním z nich je ukazatel EQ TA, který se 

vypočítá jako podíl vlastního kapitálu a celkových aktiv (total assets). Tento podíl je 

hrubým ukazatelem kapitálové přiměřenosti a nebere v úvahu rozdílnou rizikovost aktiv 

bank. Vzorec je definován následovně: 

 

                                     (2.2.39) 

 

Tím druhým je ukazatel CAR, který poměřuje celkový kapitál banky k rizikově 

váženým aktivům (risk weighted assets). Ukazatel stanoví cílová kritéria v závislosti na 

výši kapitálu požadovaného pro určitou úroveň rizikovosti konkrétních aktiv. Takto 

požadovaný objem kapitálu se nazývá rizikově vážený kapitál (risk weighted capital). 

Tento ukazatel by neměl mít nižší hodnotu než 8 %. Vzorec vypadá takto: 

 

                                  (2.2.40) 
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Dalším často užívaným ukazatelem je ukazatel Tier 1 ratio, který se vypočítá 

jako podíl tier 1 kapitálu (tier 1, core capital) a rizikově vážených aktiv. Tier 1 

kapitálem rozumíme upsaný splacený základní kapitál ve formě běžných a prioritních 

akcií, ážiové fondy a nerozdělený zisk po zdanění. Vzorec je následující: 

 

.
1

1
aktivaváženárizikově

kapitáltier
T                                    (2.2.41) 

 

Posledním ukazatelem je ukazatel D EQ, poměr celkových vkladů (total 

deposits) k vlastnímu kapitálu: 

 

.
kapitálvlastní

vkladycelkové
EQD                                      (2.2.42) 
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3. Rozbor statistických nástrojů 
 

 

Mezi nejrozšířenější modely užívané k odhadu úpadku (default) dlužníka patří 

statistické modely obecně známé jako modely úvěrového rizika (credit-scoring models). 

Tyto modely jsou sestaveny na základě ekonomických a finančních ukazatelů, kterým 

jsou přiřazeny váhy. Ty vyjadřují významnost jednotlivých ukazatelů při odhadu 

úpadku. Výsledkem pak je index úvěruschopnosti vyjádřený jako číselné skóre, které 

nepřímo odhaduje dlužníkovu pravděpodobnost úpadku. 

 

Ačkoli techniky výchozích modelů úvěrového rizika byly vymyšleny ve  

30. letech 20. století autory jako Fisher (1936) a Durand (1941), rozhodující vzestup 

těchto modelů přišel v 60. letech. O toto rozšíření se převážně zasloužili autoři  

Beaver (1967) a Altman (1968). 

 

Modely úvěrového rizika můžeme v zásadě rozdělit do dvou skupin. Do první 

skupiny řadíme modely, které vysvětlují stav finančního zdraví subjektu na základě 

volby vhodných proměnných, často na bázi struktury finančních výkazů (diskriminační 

analýza, regresní modely – lineární, logit, probit). Druhou skupinu tvoří modely 

induktivní, které jsou čistě empirické, založené na zkušenostech (neuronové sítě, 

genetické algoritmy). 

 

 

3.1 Lineární diskriminační analýza 

 

Základním smyslem diskriminační analýzy v lineární podobě je identifikovat 

nezávislé proměnné, které jsou významné pro rozlišení studovaných prvků. 

V souvislosti s úvěrovým rizikem se jedná o určení, zda je dlužník finančně zdravý či 

nikoliv, na základě údajů ve finančních výkazech. Kritériem pro zdraví subjektu může 

být výskyt likvidace, finanční restrukturalizace, klasifikace úvěrů jako pochybných 

apod. 

 

Pro ilustraci uvažujme n dlužníků, n = 1, ..., N, z nichž některé je možné 

aktuálně charakterizovat jako dobré (skupina A) a jiné jako špatné (skupina B). Pro 
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všechny dlužníky máme k dispozici hodnoty ukazatelů X1 a X2, které byly zaznamenány 

před určitým časem, například o rok dříve. Úkolem diskriminační analýzy je přidělit 

každému z ukazatelů takový koeficient γ (tj. γ1 pro ukazatel X1 a γ2 pro ukazatel X2), aby 

celkové skóre z, 

 

,,22,11 nnn XXz                                                  (3.1.1) 

 

umožnilo efektivně rozčlenit dobré dlužníky od těch špatných. Při zobecnění pro m 

ukazatelů by vzorec vypadal následovně: 

 

m

j

ijji Xz
1

, .                                                       (3.1.2) 

 

Rozdělení dobrých dlužníků od špatných se obvykle děje na základě 

maximalizace rozdílu mezi středními hodnotami skóre pro skupinu A a skupinu B, 

 

max,BA zz                                                     (3.1.3)   

 

při současné minimalizaci odchylky ve skóre dlužníků uvnitř obou skupin. Vektor 

koeficientů γ je proto možné určit takto: 

 

1
221121 ),,(),( BABA XXXX                                    (3.1.4) 

 

přičemž, 

 

A B
BA

B

BA

A

nn

n

nn

n
,

2

1

2

1
                                  (3.1.5) 

 

kde ∑A (∑B) je kovarianční matice ukazatelů dobrých (špatných) dlužníků. 
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3.2 Regresní modely 

 

Do skupiny modelů, které vysvětlují stav finančního zdraví subjektů na základě 

volby vhodných proměnných, patří také regresní modely (lineární, logit, probit). 

 

3.2.1 Lineární pravděpodobnostní model 

 

V tomto modelu jsou proměnné, které vedou k úpadku pozorovaných subjektů, a 

jejich váhy identifikované pomocí prosté lineární regrese. Model se skládá ze čtyř fází. 

 

1. Výběr vzorku. 

Na začátku je vybrán vzorek, který je tvořen dostatečně velkým počtem 

subjektů. Obdobně jako při diskriminační analýze, studované subjekty jsou nejprve 

rozčleněny na dobré (nastavíme yi = 0) a špatné (yi = 1). 

 

2. Výběr nezávislých proměnných. 

Následně jsou pro každý subjekt zaznamenány úrovně vybraných ukazatelů pro 

okamžik předcházející klasifikaci dlužníka (např. několik měsíců, rok). 

 

3. Odhad koeficientů. 

Poté je provedena regresní analýza, tj. jsou odhadnuty koeficienty pro každý 

z ukazatelů a případně i úrovňová konstanta: 

 

m

j

ijiji xy
1

, ,                                         (3.2.1) 

 

kde β představuje regresní koeficienty, α hraniční bod, který odděluje dobré dlužníky od 

špatných, a εi náhodnou proměnnou. 

 

4. Odhadovaná pravděpodobnost úpadku. 

Model je následně používán k odhadu pravděpodobnosti úpadku nových 

subjektů, které žádají banku o půjčku. 

 



 28 

Nevýhodou tohoto modelu je skutečnost, že pravděpodobnost selhání yi může 

opustit interval ohraničený nulou a jedničkou. Dalším problémem je, že rezidua nemají 

konstantní rozptyl, což nám znemožňuje přesnější odhady koeficientů. Z těchto důvodů 

tento lineární model není příliš využíván. V praxi jsou preferovány nelineární funkce, 

jako logit a probit modely. 

 

3.2.2 Logit a probit modely 

 

Některé nevýhody lineární regrese lze překonat úpravou závislosti z (3.2.1) 

pomocí exponenciální transformace (logistická transformace): 

 

,
exp1

1
)(

i

ii fy                                              (3.2.2) 

 

kde nezávisle proměnná ωi je dána lineární funkcí finančních ukazatelů xi,j z (3.2.1): 

 

m

j

jiji x
1

, .                                                  (3.2.3) 

 

Dosazením (3.2.3) do (3.2.2.) a přidáním náhodné proměnné εi získáme logit 

model: 

 

.

exp1

1
i

j
jj

i

x

y                                        (3.2.4) 

 

Rozpětí hodnot generovaných logistickou funkcí je nyní limitováno do intervalu 

(0,1). Dává nám to tedy záruku, že závislá proměnná yi bude vždy mezi 0 a 100%, a 

proto může být správně interpretována jako pravděpodobnost úpadku. 

 

Alternativně lze aplikovat namísto logistické transformace funkci hustoty 

normovaného normálního rozložení; získáme tak probit model. Hlavní rozdíl mezi 

těmito dvěma modely spočívá ve skutečnosti, že logistická funkce má těžší konce (fatter 
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tails). V praxi to však neprodukuje žádné významné rozdíly, ledaže by vzorek 

obsahoval četná pozorování s extrémními hodnotami ωi. 

 

3.3 Induktivní modely 

 

3.3.1 Neuronové sítě 

 

Dříve představené modely úvěrového rizika zkoumali společný jmenovatel: 

pokusit se rozpoznat základní vztahy, které by objasnily ekonomicko-finanční 

rovnováhu subjektu. Proto byly použity k předvídání úpadku dlužníků. Jinými slovy 

jsou tyto modely založeny na strukturálních charakteristikách, které objasňují stav 

finančního zdraví subjektu a vybírají významné proměnné, které ačkoli jsou 

kalibrovány různými statistickými technikami, vždy odráží předchozí výběr založený na 

ekonomickém zdůvodnění. 

 

Neuronové sítě používají čistě induktivní postup. Pokud je na začátku ve vzorku 

dat nalezena určitá empirická zákonitost, tak je tato zákonitost použita pro předvídání 

budoucích úpadků ostatních subjektů. Z tohoto důvodu je namísto spoléhání se na 

odvoditelná určená pravidla použit čistě empirický postup. 

 

Induktivní modely jsou často nazývány jako tzv. „černé skříňky“ (black boxes), 

které mohou být použity ke generování rychlých výsledků, ale jejichž logice nemusí být 

plně porozuměno. Stinnou stránkou těchto černých skříněk je to, že nevíme, co se děje 

mezi vstupy a výsledky (ve skrytých vrstvách). Nicméně induktivní postup, i když se 

jedná o černou skříňku, se může ukázat jako velice užitečný, pokud je např. složité nebo 

nemožné navrhnout odvoditelná pravidla řídící se určitým jevem (v našem případě 

úpadek subjektu). 

 

Obecně se neuronové sítě skládají z rozsáhlého počtu základních prvků 

nazývaných neurony (neurons), které jsou mezi sebou propojeny jednoduchými 

vazbami nazývanými synapse (synapses). Neurony jsou uspořádány ve vrstvách 

(layers); každý neuron v nejvzdálenější vrstvě sítě obdrží vstup n proměnných a 

zpracuje je pomocí lineární, nebo častěji, nelineární funkce. Výsledek se předá 
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neuronům v další vrstvě. Tyto neurony také zpracují obdržený vstup pomocí další 

funkce a odešlou nový výstup další vrstvě v síti. Po jedné nebo více skrytých vrstvách 

(hidden layers) síť vygeneruje konečný výsledek. V případě předvídání úpadku subjektů 

výsledek může být, například, číselné skóre blížící se k 1 pro špatné subjekty a blížící se 

k 0 pro „zdravé“ subjekty. Jednoduchý příklad struktury neuronové sítě je znázorněn na 

následujícím obrázku (Obr. 3.3.1). 

 

         Obr. 3.3.1 Příklad struktury neuronové sítě 

 

 

Koeficienty jednotlivých základních funkcí, které síť vytvoří, jsou odhadnuty 

prostřednictvím opakujícího se mechanismu. V praxi jsou hodnoty koeficientů postupně 

upravovány tak dlouho, dokud nezískáme takové výsledky, které se co nejvíce přibližují 

těm, které získat chceme. Proto je vzdělávací proces sítě postupným pokusem, pomocí 

něhož chceme určit správné váhy připsané vstupu proměnných a synapsím ve skrytých 

vrstvách. 

 

3.3.2 Genetické algoritmy 

 

Genetické algoritmy byly vyvinuty Johnem Hollandem v 60. a 70. letech a 

stejně jako neuronové sítě jsou inspirovány chováním biologických organismů: jejich 

činnost je založena na převedení Darwinových principů přirozeného výběru a „přežití 

nejsilnějšího“. Abychom pochopili strukturu genetických algoritmů, je třeba si udělat 

malou odbočku k procesu přirozeného vývoje popsaného Charlesem Darwinem v díle  

O původu druhů. 
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Jedinci patřící ke zvířecím druhům mezi sebou soutěží o základní zdroje (jídlo, 

úkryt atd.). Taky mezi sebou ustavičně bojují o partnera k páření. Pokud vezmeme 

v úvahu určitou populaci, tak jen jedinci s dobrými vlastnostmi k přizpůsobení se 

vnějším podmínkám mají vysokou šanci na přežití a následně na reprodukci. Tento 

evoluční proces tak vede k nepřetržitému zdokonalování druhů, protože jen ti nejlepší 

jedinci přenesou svůj genetický materiál na budoucí generace. 

 

Mimo přirozený výběr jsou ve vývoji a zdokonalování druhů zahrnuty dva další 

mechanismy. Tím prvním je skutečnost, že když se dva jedinci spáří, genetické spojení 

může vést k potomstvu s lepšími vlastnostmi, než potomstvo každého jednotlivce 

v minulých generacích. Toto genetické zkvalitnění se pak rozšíří mezi další členy 

populace prostřednictvím další reprodukce. A za druhé, genetický obsah obsažený 

v chromozómech jednotlivců se může změnit následkem náhlých náhodných mutací 

jednotlivých genů, i když toto se stává jen vzácně. 

 

Genetické algoritmy napodobují proces evoluce, který byl právě popsán. 

Vyvíjející se jednotlivci však v tomto případě nejsou živé bytosti, nýbrž možná řešení 

problému. 

 

Předpokládejme, že chceme generovat funkci založenou na souboru finančních 

ukazatelů (x1, x2, ..., xn), vybudovanou takovým způsobem, aby byly přiřazeny nejvyšší 

hodnoty „zdravým“ subjektů a nízké hodnoty zase subjektům v úpadku. 

 

Jestliže, z důvodu zjednodušení, zamýšlíme lineární funkci: 

 

,......22110 mmxxxz                                   (3.3.1) 

 

pak každé řešení je představováno vektorem α = [α0...αm]’, který vyjadřuje algebraický 

znak a váhu, se kterou jsou různé finanční ukazatele obsaženy v konstrukci z. Nulové 

hodnoty jednoho nebo více αj ukazují, že odpovídající ekonomicko-finanční ukazatele 

nejsou použity tímto řešením. 

 

Struktura genetického algoritmu je zobrazena na následujícím obrázku  

(Obr. 3.3.2): 
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           Obr. 3.3.2 Struktura genetického algoritmu 

 
 

 

Genetické algoritmy nezaručují, že identifikují optimální řešení problému, pro 

který byly použity, ale poskytnou nám dobré řešení získané velmi rychle. Prokázaly se 

jako mimořádně účinné v oblastech, kde ostatní výzkumné metody zaznamenaly jen 

chabé výsledky. 

 

 

3.4 Užití, limity a problémy modelů úvěrového rizika 

 

Modely úvěrového rizika mohou být použity pro dva rozdílné účely: 

 

1. pro prostou předpověď úpadku provedenou oddělením velmi spolehlivých od 

nadměrně rizikových půjček 

2. pro odhad úrovně rizikovosti dlužníka, jmenovitě pravděpodobnosti úpadku 

(probability of default – PD), přiřazením různých PD každému dlužníku nebo 

shromážděním dlužníků do určitého počtu samostatných skupin (každá skupina 

má vlastní  PD). 

 

První užití vyžaduje stanovení hraničního bodu α, pod kterým bude žádost o 

půjčku zamítnuta nebo pod kterým již vydaná půjčka bude ohlášena manažerům ke 

kontrole. Podle této logiky, všechny dluhy, které převyšují minimální hraniční skóre, 

budou považovány za dostatečně spolehlivé. 
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Druhé užití, které je bankami využíváno více, vyžaduje vypočtení míry rizika 

jednotlivých dlužníků, včetně těch, které považujeme za spolehlivé. PD je přiřazeno 

každému dlužníku na základě získaného skóre a může být použito například k odhadu 

očekávaných ztrát z půjček. PD pro jednotlivé dlužníky může být vypočtena např. podle 

vzorce (3.2.4). Nicméně vzorec je často založen na zcela nereálné hypotéze, že existuje 

logistický vztah mezi finančními ukazateli a PD. Proto mnoho bank nepreferuje odhad 

určité PD pro každý subjekt, ale dává přednost jinému postupu skládajícímu se ze dvou 

kroků. První krok spočívá v tom, že subjekty s podobným skóre (např. od -10 do -5,  

od -5 do 0 atd.) jsou seskupeny do určitého počtu skupin. Druhým krokem je sledování 

procenta úpadků v následujících letech, které nastanou uvnitř každé skupiny, a toto 

procento je použito k odhadu PD pro všechny subjekty patřící do dané skupiny. 

 

Při užití modelů úvěrového rizika se musí dávat pozor na některé problémy, 

zejména pokud tyto modely nejsou použity pouze k určení, kterému subjektu půjčit, ale 

také k odhadu PD těchto subjektů. Tyto problémy jsou popsány níže. 

 

 První významný problém souvisí s definicí „úpadku“ nebo „nesolventnosti" 

subjektu. Existují různé „stupně nesolventnosti“, od prostého zpoždění v placení 

úroků až po nucenou likvidaci subjektu. Definice selhává na tom, že odhad vzorku 

očividně ovlivňuje výsledky modelu, dokonce i když je aplikován na nový subjekt. 

Proto například, pokud je použita „široká“ definice nesolventnosti (např. prosté 

zpoždění v placení úroků), získáme takový model, který klasifikuje velký počet 

subjektů jako nesolventních a přiřadí jim vysoké PD. 

 

 Druhý problém je spojen se skutečností, že smysluplnost nezávislých 

proměnných použitých modelem se může časem měnit. Ať už následkem efektu 

ekonomického cyklu, proměnnými finančního trhu nebo ostatními faktory. 

Neexistuje žádný ekonomický důvod, proč by váhy jednotlivých  

ekonomicko-finančních ukazatelů použitých k vysvětlení úpadku měly zůstat 

nezměněny. 

 

 Další problém je následkem skutečnosti, že modely úvěrového rizika ignorují 

četné kvalitativní faktory, které mohou být vysoce významné při určování úpadku 

subjektu. Tyto faktory zahrnují reputaci subjektu, fázi ekonomického cyklu, kvalitu 
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managementu a vyhlídku průmyslového odvětví, ve kterém se daný subjekt 

pohybuje. 

 

 Čtvrtý problém je následkem toho, že by subjekty ve vzorku měly patřit, pokud 

možno, do stejného odvětví. Pro to existují dva důvody. Zaprvé, protože jednotlivé 

ekonomicko-finanční ukazatele mají velmi rozdílné střední hodnoty v různých 

odvětvích a zadruhé, protože stejné ukazatele můžou mít různý význam při určování 

úpadku v různých odvětvích. V praxi nicméně obtížnost získání dat banky často 

nutí pracovat se vzorky, které obsahují subjekty z různých odvětví. 

 

 Právě protože kompletní data často existují pouze pro pár subjektů v úpadku 

(zatímco je vhodné pracovat s rozsáhlým vzorkem, aby byl odhad modelu 

dostatečně přesný), často existuje riziko, že vzorky budou „nevyvážené“ a že budou 

obsahovat nadměrné vysoké procento „zdravých“ subjektů. Paradoxně, z tohoto 

hlediska, banka s nízkým historickým portfoliem je v lepší pozici než banka, která 

v minulosti utrpěla několik úpadků a je nucena pracovat se vzorky, které jsou buď 

příliš malé nebo významově nevyvážené.     

 

 

3.5 Lineární diskriminační analýza – ilustrativní příklad 

 

V tomto příkladu bude názorně ukázán postup výpočtu z skóre, hraničního  

bodu α a pravděpodobnosti úpadku PD pomocí diskriminační analýzy.  

 

3.5.1 Diskriminační funkce 

 

Diskriminační analýza je třídící technika, která používá data získaná ze vzorku 

subjektů (v našem případě bank) k vypočtení hranice, která oddělí skupinu zdravých 

bank od těch v úpadku. Toto rozdělení je založeno na diskriminační funkci. Na 

následujícím obrázku (Obr. 3.5.1) je ukázáno grafické znázornění lineární diskriminační 

analýzy, kde zdravé banky (A) a banky v úpadku (B) jsou popsány pomocí dvou 

proměnných, x1 a x2.  
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      Obr. 3.5.1 Grafické znázornění lineární diskriminační analýzy 

 

 

Skóre vytvořené kombinací těchto dvou počátečních proměnných je ukázáno na 

ose z.  

 

Diskriminační analýza, ve své nejjednodušší verzi (lineární diskriminační 

analýza), konstruuje z skóre jako lineární kombinaci nezávislých proměnných. V tomto 

případě jsou to proměnné x1 a x2. 

 

V následující tabulce (Tab. 3.5.1) je ukázán vzorek 14 bank rozdělených na 

„zdravé“  a  „v úpadku“. Z důvodu zjednodušení jsou v tomto příkladu použity pouze 

dvě nezávisle proměnné, jmenovitě ukazatele YAEA a ROAA vypočtené z údajů roku 

2007.  
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  Tab. 3.5.1 Zjednodušený příklad     

A: Zdravé banky: x1: YAEA x2: ROAA B: Banky v úpadku: x1: YAEA x2: ROAA 

1. Bank of America 7,16% 0,87% 9. Wachovia 8,87% 0,81% 

2. JPMorgan Chase 10,31% 0,98% 10. Merrill Lynch 59,98% -0,76% 

3. M&T Bank 7,49% 1,01% 11. The Bear Stearns 13,27% 0,06% 

4. National City 8,03% 0,21% 12. Lehman Brothers 20,25% 0,61% 

5. PNC Bank 8,78% 1,06% 13. Landsbanki 7,93% 1,31% 

6. SunTrust Bank 8,20% 0,91% 14. Glitnir banki 7,41% 0,94% 

7. Wells Fargo & Company 9,27% 1,40%    

8. Zionsbancorporation 7,99% 0,93%       

Střední hodnoty: 8,40% 0,92% Střední hodnoty: 19,62% 0,50% 

 

 

Prvním krokem je sestavení dvou vektorů xA (pro skupinu zdravých bank) a xB 

(pro skupinu bank v úpadku), které se skládají ze středních hodnot dvou nezávislých 

proměnných: 

 

.
005,0

196,0
;

009,0

084,0
BA xx  

 

Následuje shrnutí obou „přirozených“ proměnných (x1a x2) do „náhradních“ 

proměnných (z skóre) sestavených tak, abychom maximalizovali vzdálenost mezi 

zdravými bankami a bankami v úpadku. Abychom zjistili toto z, musíme vypočítat 

koeficienty γj podle vzorce (3.1.4). K tomuto výpočtu budeme potřebovat odhadnout 

„průměrnou“ kovarianční matici ∑ platnou pro obě skupiny. Tu získáme následujícím 

postupem.  

 

Napřed sestavíme jednu kovarianční matici pro každou skupinu bank: zdravé 

(∑A) a v úpadku (∑B): 

 

.
00005,00011,0

0011,003452,0
;

00001,000001,0

00001,000009,0

BA
 

 

„Průměrnou“ matici ∑ získáme podle vzorce (3.1.5), tj. vypočtením průměru 

těchto dvou matic váženého počtem bank (nA, nB) přítomných v každé skupině: 
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B A BA
.

00002,000045,0

00045,001443,0

12

5

12

7

268

16

268

18
 

 

Z této „průměrné“ matice se podle pravidel maticové algebry vytvoří matice 

inverzní: 

 

.
89,9634563,3026

63,302636,1641
 

 

Nyní již můžeme aplikovat vzorec (3.1.4) a zjistit hodnoty koeficientů γ: 

 

.
3,71

5,5

005,0009,0

196,0084,0

89,9634563,3026

63,302636,164
 

 

Podle vzorce (3.1.1) z skóre pro i-tou banku vypadá následovně: 

 

.3,715,5 ,2,1 iiii xxxz  

 

Ze vzorce vidíme, že druhá nezávislá proměnná ROAA má podstatně vyšší váhu 

než YAEA, tudíž i vyšší diskriminační sílu. 

 

Užitím zjištěných hodnot koeficientů γ můžeme vypočíst z skóre jakékoliv 

banky, např. pro banku č. 3 to je: 

 

.305,00101,03,710749,05,53z  

 

Každá banka takto obdrží diskriminační skóre závislé na hodnotách jejích 

nezávislých proměnných. Vypočtené hodnoty z skóre a také PD (viz dále) vzorku 14-ti 

bank jsou zaznamenány v následující tabulce (Tab. 3.5.2). 
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Z této tabulky můžeme vyčíst, že obě skupiny bank jsou seskupeny kolem svých 

příslušných středních hodnot skóre, která se rovnají 0,192 pro zdravé banky a -0,732 

pro banky v úpadku. Nicméně banky nejsou rozděleny dokonale, protože některé zdravé 

banky mají relativně nízké skóre, zatímco některé banky v úpadku ho mají relativně 

vysoké. Tento výsledek však není nijak překvapující, je totiž nemožné efektivně 

předvídat úpadek bank pomocí prostých dvou ukazatelů. Nicméně popsaný postup 

zůstává nezměněn i při užití více než dvou nezávislých proměnných. 

 

Pokud bychom chtěli nastavit hraniční bod (α), pod kterým by byla banka při 

žádosti o půjčku odmítnuta, neboť by půjčka byla příliš  riziková, můžeme postupovat 

podle následujícího vzorce: 

 

.27,0
2

1
BA xx                                      (3.5.1) 

 

Srovnání mezi tímto hraničním bodem a hodnotami v předcházející tabulce 

ukazuje, že tento práh by zapříčinil neposkytnutí půjčky jedné zdravé bance a naopak 

poskytnutí půjčky třem bankám v úpadku. Toto zjištění potvrzuje, že je diskriminační 

síla modelu dosti limitovaná. 

 

3.5.2 Wilksovo Lambda 

 

Wilksovo Lambda, neboli míra úspěšnosti modelu, se dá použít pro určení, 

nakolik je diskriminační analýza úspěšná v oddělení dobrých dlužníků od špatných. 

Tato míra úspěšnosti se vypočte jako podíl součtu odchylek obou skupin na celkových 

odchylkách: 

  Tab. 3.5.2 Zjednodušený příklad (pokračování): hodnoty z skóre a PD  

A: Zdravé banky: zi PD B: Banky v úpadku: zi PD 

1. Bank of America 0,224 31,4% 9. Wachovia 0,087 34,4% 

2. JPMorgan Chase 0,128 33,5% 10. Merrill Lynch -3,859 96,4% 

3. M&T Bank 0,305 29,7% 11. The Bear Stearns -0,691 53,3% 

4. National City -0,295 43,4% 12. Lehman Brothers -0,685 53,2% 

5. PNC Bank 0,270 30,4% 13. Landsbanki 0,495 25,9% 

6. SunTrust Bank 0,195 32,0% 14. Glitnir banki 0,260 30,6% 

7. Wells Fargo & Company 0,485 26,1%    

8. Zionsbancorporation 0,221 31,5%       

Střední hodnoty: 0,192 32,2% Střední hodnoty: -0,732 49,0% 
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                                   (3.5.2) 

 

kde z představuje střední hodnotu zi v celém vzorku dlužníků (dobrých i špatných). 

 

Pokud je model vysoce úspěšný, tak skóre jednotlivých dlužníků si budou dosti 

podobná, obě odchylky v čitateli se budou blížit nule a celá Λ následně taky. Nicméně 

pokud je diskriminační síla modelu nízká a obě střední hodnoty skóre jsou si docela 

podobné, tak suma uvnitř odchylek se bude blížit celkové odchylce a Λ se tak bude 

blížit jedné. 

 

V tomto zjednodušeném příkladu je hodnota Wilksovy Lambdy přibližně 82 %, 

což nám dokazuje, že diskriminační síla modelu je relativně nízká. 

 

3.5.3 Od skóre k pravděpodobnosti úpadku 

 

Diskriminační analýza se někdy používá k vytvoření přímého odhadu 

pravděpodobnosti selhání spojeného s analýzou jednotlivých subjektů. Pokud jsou 

nezávislé proměnné rozloženy podle vícerozměrného normálního rozdělení, tak 

pravděpodobnost, že se subjekt v následujících několika měsících dostane do úpadku, je 

vyjádřena vzorcem:  

 

,
1

1

1
)(

iz

B

B
i

e

xBpPD                                     (3.5.3) 

 

kde zi a α jsou veličiny definované v (3.1.2) a (3.5.1), zatímco πB představuje 

pravděpodobnost selhání nezávislou na konkrétní charakteristice dlužníka. Protože tento 

vztah předpokládá normální rozložení úrovně ukazatelů, což je neudržitelný předpoklad 

již jen z toho důvodu, že mnoho z vhodných ukazatelů jsou procentuální podíly,  

tj. s omezením na hodnoty mezi 0 a 1, je mnohdy upřednostňováno určení PD na 

základě historických zkušeností banky se subjekty s obdobnou charakteristikou. 
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Tento vzorec může být aplikován na zjednodušený příklad znázorněný v tabulce 

(Tab. 3.5.1). Jelikož nemáme k dispozici přesné informace, dosadíme za πB  poměr bank 

v úpadku v tomto vzorku (6/14 = 43%). Pravděpodobnosti selhání jednotlivých bank 

jsou zaznamenány v tabulce (Tab. 3.5.2). Čím má banka nižší skóre, tím je její 

pravděpodobnost selhání vyšší. 

 

Jak již bylo zmíněno, výsledky modelu nejsou optimální. Existují zdravé banky, 

které mají relativně vysokou pravděpodobnost selhání. Naopak některé banky v úpadku 

mají tuto pravděpodobnost docela nízkou (mnohem nižší než 100 %).   

 

Pokud bychom snížili hodnotu πB, vypočítali bychom nižší pravděpodobnosti 

selhání. Obráceně, pokud bychom hodnotu πB zvýšili, všechny pravděpodobnosti 

jednotlivých bank by byly vyšší. Důvodem je skutečnost, že při hodnocení rizika 

selhání subjektu vzorec (3.5.3) nepočítá jen s ekonomicko-finančními ukazateli subjektu 

(nezávislé proměnné xj), ale také s kvalitou portfolia. Proto tento vzorec může být 

nastaven jako „optimističtější“ nebo jako „konzervativnější“, s ohledem na obecné 

podmínky trhu. 

 

Hraniční bod uvedený ve vzorci (3.5.1) může být také upraven tak, aby počítal 

s pravděpodobnostmi selhání a s kvalitou portfolia vyjádřenou πB. Můžeme například 

zamítnout žádost o půjčku subjektu v případě, kdy je jeho pravděpodobnost selhání 

vyšší než 50 %, tj. pokud: 

 

.5,0
1

1

1

iz

B

B
e

PD  

 

Jednoduchou matematickou úpravou lze tuto podmínku převést jako: 

 

.
1

ln
B

B
iz                                            (3.5.4) 

 

V praxi je subjekt považován za příliš rizikový, kdykoli jeho skóre klesne pod 

tento nový hraniční bod (α’ ). Pokud bude kvalita portfolia nízká (a πB tak vysoká), 
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hodnota tohoto hraničního bodu bude růst a subjektu tak pravděpodobně bude žádost o 

půjčku zamítnuta. Pokud by πB činilo přesně 50 %, nové  α’  by se rovnalo α, protože 

předchozí pravděpodobnost by do modelu nepřinesla žádnou novou informaci. 

 

V tomto příkladě činí hodnota πB  43 % (nižší než 50 %), nové α’ vypočtené 

podle vzorce (3.5.4) je nižší než původní α , a proto je toto nové α’ „optimističtější“ než 

původní vypočtené podle vzorce (3.5.1). Takto: 

 

.56,0
43,01

43,0
ln27,0  

 

Následkem toho by bance č. 4 (půjčka původně zamítnuta) byla žádost o půjčku 

schválena. Její pravděpodobnost selhání je nižší než 50 % a její skóre je vyšší než 

hodnota nové α’.  

 

3.5.4 Náklady spojené s chybami I. a II. typu 

 

V minulých odstavcích jsme považovali za akceptovatelné takové subjekty, 

jejichž pravděpodobnost selhání byla nižší než 50 %. Nicméně je jasné, že žádná banka 

by nepůjčila peníze subjektu, jehož pravděpodobnost selhání je 30 % nebo 40 %, i když 

jsou tyto hodnoty pod 50 %. Banky půjčují peníze takovým subjektům, jež mají tuto 

pravděpodobnost blízko k nule (např. 0,5 %, 1 %, 2 %). Banky již totiž počítají 

s rozdílnými náklady dvou typů chyb, kterých se mohou dopustit: 

 

 klasifikování insolventního subjektu jako zdravého (chyba I. typu), 

 klasifikování zdravého subjektu jako insolventního (chyba II. typu). 

 

Chyba I. typu obecně produkuje náklady (budeme značit jako C(A|B), tj. 

„náklady přiřazení subjektu ze skupiny B (v úpadku) do skupiny A obsahující zdravé 

subjekty“) odpovídající úrokovým a kapitálovým ztrátám jako výsledku úpadku 

subjektu, který byl nesprávně klasifikován jako „zdravý“ a byla mu poskytnuta půjčka. 
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Chyba II. typu produkuje nižší náklady C(B|A) odpovídající ušlému zisku 

z poplatků a čistých úrokových výnosu, které banka mohla vydělat, pokud by „zdravý“ 

subjekt neklasifikovala jako insolventní. 

 

Pokud vezmeme v úvahu tyto 2 typy chyb, můžeme kalibrovat (a sice zvýšit) 

hraniční bod α tak, aby počítal s rozdílnými náklady spojenými s těmito chybami. 

Banka se může rozhodnout zamítnout žádost o půjčku subjektu, pokud očekávané 

náklady (expected cost) chyby I. typu převyšují očekávané náklady II.typu. Potom: 

 

).1()()( PDABCPDBAC  

 

Nahrazením PD výrazem ze vzorce (3.5.3) a jednoduchou matematickou 

úpravou může být tato podmínka přepsána jako: 

 

.
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)(
log

)()1(
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BAC
z

B

B

i                    (3.5.5) 

 

V praxi je subjekt považován za příliš rizikový, pokud je jeho skóre nižší než 

nový hraniční bod (α’’ ), do kterého už je zahrnut i poměr mezi náklady chyby I. typu a 

chyby II. typu. 

 

Vraťme se zpět k ilustrativnímu příkladu. Předpokládejme, že chyba I. typu vede  

k 60 % ztrátám z půjčené částky (tj. 40 % může být vráceno, např. formou zástav) a 

chyba II. typu nás připraví o příjem ve výši 10 % z částky, kterou jsme odmítli 

poskytnout. Hraniční bod bude upraven následovně: 

 

.23,1
1,0)43,01(

6,043,0
ln27,0  

 

Všechny banky, jejichž skóre je nižší než hodnota tohoto nového hraničního 

bodu, by byly při žádosti o půjčku odmítnuty. Následující tabulka (Tab. 3.5.3)  ukazuje 

jednotlivá rozhodnutí banky při žádostech o poskytnutí půjčky. Tato rozhodnutí byla 

učiněna na základě našich tří různých hraničních bodů. 
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  Tab. 3.5.3 Rozhodnutí o poskytnutí půjčky založené na různých hraničních bodech  

A: Zdravé banky:   

Hraniční 

bod   B: Banky v úpadku:   

Hraniční 

bod   

  α α' α''   α α' α'' 

1. Bank of America ano ano ne 9. Wachovia ano ano ne 

2. JPMorgan Chase ano ano ne 10. Merrill Lynch ne ne ne 

3. M&T Bank ano ano ne 11. The Bear Stearns ne ne ne 

4. National City ne ano ne 12. Lehman Brothers ne ne ne 

5. PNC Bank ano ano ne 13. Landsbanki ano ano ne 

6. SunTrust Bank ano ano ne 14. Glitnir banki ano ano ne 

7. Wells Fargo & Company ano ano ne     

8. Zionsbancorporation ano ano ne     

 

 

Z této tabulky jasně vyplývá, že změna z α’ na α’’ znamenala zamítnutí všech 

žádostí o půjčku. Důvod je prostý. Model již počítá s tím, že poskytnutí půjčky 

nevhodným subjektům je mnohem závažnější chybou než neopodstatněné zamítnutí. 

 

3.5.5 Výběr diskriminačních proměnných 

 

V tomto příkladu předpokládáme, že obě nezávisle proměnné, na základě 

kterých bylo skóre vypočteno, již byly známy. V praxi je však určení ukazatelů, které 

budou v modelu použity, velmi delikátní a pracný úkol. Obecně můžeme výběr 

nezávislých proměnných provést pomocí 2 základních metod: 

 

1. přímá (souběžná) metoda 

2. postupná metoda. 

 

V prvním případě je model zkonstruován na dřívější bázi. Jinými slovy jsou 

proměnné vybrány na bázi teoretického zdůvodnění a odpovídající diskriminační 

koeficienty jsou odhadnuty společně. V druhém případě jsou proměnné vybrány 

z dlouhého listu „kandidátů“ na bázi diskriminační výkonnosti ukázané každou 

proměnnou zvlášť na datech ve vzorku.  

 

Toto může být učiněno zahrnutím všech proměnných a následným 

odstraňováním těch s nejnižší diskriminační sílou (zpětná eliminace), nebo zahrnutím 

jediné proměnné a postupným přidáváním těch, které nejvíce zlepšují diskriminační sílu  
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modelu (vzestupný výběr). Dá se použít i smíšená postupná selekce, která kombinuje 

obě tyto metody. V tomto případě proměnné budou přidávány i odstraňovány (ty 

proměnné, které se stanou přebytečné po přidání dalších proměnných, budou 

odstraněny). 

 

Ačkoli jsou postupné metody velice výkonné, mohou být kontraproduktivní, 

pokud vedou k začlenění takových proměnných, jejichž ekonomický význam je nejasný 

nebo jejichž koeficienty γj mají opačný význam, než který se z ekonomického hlediska 

očekává (např. pokud vyšší index ziskovosti snižuje skóre). Z těchto důvodů by použití 

těchto metod mělo být vždy pod dohledem expertů, kteří by pomohli vybrat proměnné a 

porozumět jejich ekonomickému významu.  

 

Při výběru diskriminačních proměnných nám také může pomoct tzv. korelační 

analýza (correlation analysis). Dva ukazatele mohou individuálně vykazovat dobrou 

výkonnost, ale pokud jsou silně závislé, mohou vést k nepřesným výsledkům. Proto je 

nutné dávat pozor na to, aby do modelu takové dva ukazatele nebyly zahrnuty. Často se 

uvádí, že bychom měli zvýšit pozornost, pokud je korelace mezi ukazateli vyšší  

než 70%. V žádném případě by pak do modelu neměly být začleněny ukazatele, jejichž 

korelace činí více než 90%.  
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4. Aplikace na vybraných firmách 
 

 

V této kapitole jsou představená teoreticko-metodologická východiska 

aplikována na vzorku bank. Jsou tak vytvořeny predikční modely za roky 2005,2006 a 

2007, a to ve dvou různých variantách. V první variantě se vychází z 12-ti ukazatelů, 

kdy jsou k dispozici údaje 14-ti bank, zatímco druhá varianta vychází z 18-ti ukazatelů a 

v modelech se vyskytuje pouze 12 bank. Jako vstupní data jsou použity údaje získané 

z výročních zpráv jednotlivých bank. Jedná se tedy o modely, které předvídají úpadek 

bank.  

 

V práci je při sestavování jednotlivých modelů použita metoda lineární 

diskriminační analýzy, jež je názorně popsána a vysvětlena na ilustrativním příkladu 

v podkapitole 3.5. 

 

 

4.1 Charakteristika bank a jejich rozdělení 

 

Při sestavování jednotlivých predikčních modelů se v této práci pracuje se 

vzorkem, který obsahuje celkem 14 bank. Kromě dvou bank islandských (Landsbanki a 

Glitnir banki) se jedná o americké banky. Banky jsou rozděleny do skupin 

A („zdravé“) a B (v úpadku). Toto rozdělení je znázorněno v následující tabulce 

(Tab. 4.1.1). 

 

 

  Tab. 4.1.1 Rozdělení bank do skupin A a B 

A: Zdravé banky B: Banky v úpadku 

1. Bank of America Corporation 9. Wachovia Corporation 

2. JPMorgan Chase & Co. 10. Merrill Lynch 

3. M&T Bank Corporation 11. The Bear Stearns Companies Inc. 

4. National City Corporation 12. Lehman Brothers 

5. PNC Bank 13. Landsbanki 

6. SunTrust Bank 14. Glitnir banki 

7. Wells Fargo & Company  

8. Zionsbancorporation  
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Důvody zařazení některých bank do skupiny B jsou následující. 

 

 Šestá největší americká banka Wachovia se dočkala převzetí. Získala ji největší 

americká finanční skupina Citigroup. Wachovia doplatila na poškození svého 

hospodaření prostřednictvím globální úvěrové krize. Ceny jejích akcií klesly  

o 99 %. 

 Americká druhá největší banka Bank of America schválila převzetí banky 

Merrill Lynch. Zaplatila za ni svými akciemi v celkové hodnotě 50 miliard dolarů. 

Ceny akcií banky Merrill Lynch klesly o 65 %. 

 Investiční banku Bear Stearns, která se kvůli problémům na úvěrových trzích 

ocitla v krizi, koupila JPMorgan Chase & Co. Banka Bear Stearns byla prvním 

velkým finančním ústavem, který zničila krize na úvěrových trzích. Banka měla 

potíže od poloviny roku 2007 kvůli propadu hypotečního a úvěrového trhu. Ceny 

jejích akcií klesly o 81 %. 

 Banka Lehman Brothers zažádala o ochranu před věřiteli kvůli své špatné 

likvidní situaci. Banka se zhroutila pod tíhou ztrátových aktiv, zejména hypotečních 

cenných papírů, které po hypoteční krizi prakticky ztratily hodnotu. Ceny akcií této 

banky klesly o 100 %.  

 Islandské banky Landsbanki (druhý největší finanční ústav v zemi) a Glitnir 

banki (třetí největší banka v zemi) byly kvůli obrovským finančním potížím 

zestátněny.  

 

 

4.2 Použité ukazatele v modelech 

 

Jako vstupní data jsou při sestavování jednotlivých predikčních modelů použity 

ukazatele, které se používají při finanční analýze banky. Hodnoty ukazatelů za roky 

2005, 2006 a 2007 u jednotlivých bank jsou uvedeny v příloze č. 1. Tyto hodnoty jsou 

vypočteny na základě údajů ve finančních výkazech, které jsou součástí výročních 

zpráv. Přehled použitých ukazatelů a jejich rozdělení do základních oblastí udává 

následující tabulka (Tab. 4.2.1). 

 

 

 



 47 

  Tab. 4.2.1 Přehled použitých ukazatelů a jejich rozdělení do základních oblastí 

Zkratka Ukazatel Oblast 

TA Celková aktiva ($, mln) Velikost 

LTA Logaritmus celkových aktiv Velikost 

EQ Vlastní kapitál ($, mln) Velikost 

YAEA Výnosové úroky / Průměrná úročená aktiva (%) Rentabilita 

CIBL Nákladové úroky / Průměrná úročená aktiva (%) Rentabilita 

NI Výnosové úroky – Nákladové úroky Rentabilita 

ROAA Rentabilita průměrných aktiv (%) Rentabilita 

ROAE Rentabilita průměrného kapitálu (%) Rentabilita 

IE II Nákladové úroky / Výnosové úroky (%) Rentabilita 

CIR Cost to Income Ratio (%) Výkonnost 

PE OI Osobní náklady / Provozní výnosy (%) Výkonnost 

PL GL Problémové půjčky / Celkové půjčky (%) Kvalita aktiv 

LLR GL Rezervy na ztráty z půjček / Celkové půjčky (%) Kvalita aktiv 

PL EQ LLR Problémové půjčky / (Vlastní kapitál + Rezervy na ztráty z půjček) (%) Kvalita aktiv 

T1 Tier 1 ratio (%) Kapitálová přiměřenost 

EQ TA Vlastní kapitál / Celková aktiva (%) Kapitálová přiměřenost 

CAR Capital Adequacy (%) Kapitálová přiměřenost 

D EQ Celkové vklady / Vlastní kapitál Kapitálová přiměřenost 

 

 

Podrobnější popis a vzorce pro výpočet jednotlivých ukazatelů nalezneme 

v podkapitole 2.2.5.  

 

Americké banky Bear Stearns a Lehman Brothers patří do skupiny investičních 

bank. Z tohoto důvodu u těchto bank nejsou vypočteny některé ukazatele, neboť údaje 

potřebné k výpočtu neexistují (např. problémové půjčky, celkové půjčky, tier 1 ratio, 

celkové vklady atd.). Proto se při sestavování modelů, na jejichž výpočet se použije 

vzorek všech 14 bank, vychází pouze ze 12-ti ukazatelů.  

 

Údaje ve finančních výkazech islandských bank Landsbanki a Glitnir banki 

jsou uváděny v islandských korunách (ISK), proto tyto údaje byly přepočteny na 

americké dolary ($) pomocí kurzů platných na konci daných let. 

 

 

4.3 Sestavení modelů z 12-ti ukazatelů 

 

V této podkapitole jsou sestaveny predikční modely za roky 2005, 2006 a 2007 

na základě vzorku všech 14-ti bank, tedy na základě 12-ti ukazatelů. 



 48 

4.3.1 Model – rok 2005 

 

Postupem popsaným na ilustrativním příkladu v podkapitole 3.5 se dostaneme až 

ke vzorci (3.1.4), pomocí něhož vypočteme hodnoty vektoru γ. Vyloučením některých 

ukazatelů pomocí korelační analýzy (hodnoty korelace mezi jednotlivými  

12-ti ukazateli za roky 2005, 2006 a 2007 jsou uvedeny v  příloze č. 2) a následným 

odebíráním ukazatelů s nejnižší diskriminační silou získáme γ’:  
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Výsledný vektor γ’ již obsahuje pouze pět ukazatelů (x2, x4, x6, x7 a x11). Obecný 

model sestavený podle vzorce (3.1.1) poté vypadá následovně: 

 

,141340001,0102,0 ,11,7,6,4,2 iiiiiii xxxxxxz  

 

kde x2 je ukazatel LTA, x4 YAEA, x6 NI, x7 ROAA a x11 PE OI. 

 

Vypočtené hodnoty z skóre podle vzorce (3.1.1) a pravděpodobnosti úpadku PD 

podle vzorce (3.5.3) jsou zaznamenány v následující tabulce (Tab. 4.3.1). 
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  Tab. 4.3.1 Hodnoty z skóre a PD (z 12-ti ukazatelů) - rok 2005   

A: Zdravé banky: zi PD B: Banky v úpadku: zi PD 

1. Bank of America 5,444 4,8% 9. Wachovia 4,304 13,6% 

2. JPMorgan Chase 3,670 22,9% 10. Merrill Lynch -0,953 96,8% 

3. M&T Bank 2,677 44,6% 11. The Bear Stearns 1,991 61,5% 

4. National City 3,017 36,4% 12. Lehman Brothers 0,646 86,0% 

5. PNC Bank 3,786 21,0% 13. Landsbanki 2,158 57,5% 

6. SunTrust Bank 2,660 45,0% 14. Glitnir banki 2,884 39,5% 

7. Wells Fargo & Company 5,288 5,6%    

8. Zionsbancorporation 2,689 44,3%       

Střední hodnoty: 3,654 28,1% Střední hodnoty: 1,838 59,1% 

 

 

Hodnota Wilksovy Lambdy (míry úspěšnosti modelu) vypočtená podle vzorce 

(3.5.2) činí: 
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Míra úspěšnosti modelu je tedy přibližně 30 %. Z toho vyplývá, že 

diskriminační síla modelu je nízká. K podobnému závěru můžeme dospět i z hodnot 

vyčtených z tabulky, kde vidíme, že banka č. 9 má relativně nízkou PD, ačkoli patří do 

skupiny B, zatímco banky č. 3, 6 a 8 ze skupiny A mají PD okolo 45 %. 

 

 

Dále následuje výpočet jednotlivých hraničních bodů, pod kterými by byla 

banka při žádosti o půjčku odmítnuta. Jedná se o hraniční body α, který se vypočte 

podle vzorce (3.5.1),  α’ vypočtený podle vzorce (3.5.4) a α’’ vypočtený podle vzorce 

(3.5.5). Hodnoty těchto bodů jsou následující: 
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Následující tabulka (Tab. 4.3.2) ukazuje jednotlivá rozhodnutí banky při 

žádostech o poskytnutí půjčky. 

 

Tab. 4.3.2 Rozhodnutí o poskytnutí půjčky založené na různých hraničních bodech 
(z 12-ti ukazatelů) - rok 2005 

A: Zdravé banky:   
Hraniční 

bod   B: Banky v úpadku:   
Hraniční 

bod   

  α α' α''   α α' α'' 

1. Bank of America ano ano ano 9. Wachovia ano ano ano 

2. JPMorgan Chase ano ano ne 10. Merrill Lynch ne ne ne 

3. M&T Bank ne ano ne 11. The Bear Stearns ne ne ne 

4. National City ano ano ne 12. Lehman Brothers ne ne ne 

5. PNC Bank ano ano ne 13. Landsbanki ne ne ne 

6. SunTrust Bank ne ano ne 14. Glitnir banki ano ano ne 

7. Wells Fargo & Company ano ano ano     

8. Zionsbancorporation ne ano ne     

 

Hraniční body α’ a α’’ rozdělují pomyslnou osu hodnot z skóre na  

3 intervaly. Banky s nízkou pravděpodobností úpadku mají z skóre vyšší než α’’  

(zi > 4,250). V tomto případě se jedná o banky č. 1, 7 a 9. 

 

Banky s vysokou pravděpodobností úpadku mají z skóre nižší než α’  

(zi < 2,458). Jedná se o banky č. 10, 11, 12 a 13. 

 

Banky v tzv. šedé zóně (grey zone) mají hodnotu z skóre v intervalu, který je 

ohraničen těmito dvěma hraničními body (α’ < zi < α’’). V tomto případě se v šedé zóně 

nachází banky č. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 14. 

 

V dalších podkapitolách jsou stejným způsobem sestaveny predikční modely za 

roky 2006 a 2007. 

 

4.3.2 Model – rok 2006 

 

Hodnoty vektoru γ a upraveného vektoru γ’ za rok 2006 jsou následující: 
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Obecný predikční model poté vypadá následovně: 

 

,121750001,09,44,0 ,11,7,6,4,2 iiiiiii xxxxxxz  

 

kde x2 je ukazatel LTA, x4 YAEA, x6 NI, x7 ROAA a x11 PE OI. 

 

Vypočtené hodnoty z skóre a pravděpodobnosti úpadku PD jsou zaznamenány 

v následující tabulce (Tab. 4.3.3). 

 

  Tab. 4.3.3 Hodnoty z skóre a PD (z 12-ti ukazatelů) - rok 2006   

A: Zdravé banky: zi PD B: Banky v úpadku: zi PD 

1. Bank of America 3,743 3,7% 9. Wachovia 1,543 25,8% 

2. JPMorgan Chase 1,771 21,7% 10. Merrill Lynch -2,577 95,5% 

3. M&T Bank 0,786 42,6% 11. The Bear Stearns -1,012 81,7% 

4. National City 1,086 35,4% 12. Lehman Brothers -2,111 93,1% 

5. PNC Bank 2,733 9,6% 13. Landsbanki 1,013 37,1% 

6. SunTrust Bank 0,273 55,3% 14. Glitnir banki 1,426 28,1% 

7. Wells Fargo & Company 3,570 4,4%    

8. Zionsbancorporation 0,712 44,4%       

Střední hodnoty: 1,834 27,1% Střední hodnoty: -0,286 60,2% 

 

 

Hodnota Wilksovy Lambdy (míry úspěšnosti modelu) činí v tomto roce: 
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Míra úspěšnosti modelu je tedy přibližně 34 %. 

 

Hodnoty jednotlivých hraničních bodů jsou následující: 
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Následující tabulka (Tab. 4.3.4) ukazuje jednotlivá rozhodnutí banky při 

žádostech o poskytnutí půjčky. 

 
Tab. 4.3.4 Rozhodnutí o poskytnutí půjčky založené na různých hraničních bodech 
(z 12-ti ukazatelů) - rok 2006 

A: Zdravé banky:   
Hraniční 

bod   B: Banky v úpadku:   
Hraniční 

bod   

  α α' α''   α α' α'' 

1. Bank of America ano ano ano 9. Wachovia ano ano ne 

2. JPMorgan Chase ano ano ne 10. Merrill Lynch ne ne ne 

3. M&T Bank ano ano ne 11. The Bear Stearns ne ne ne 

4. National City ano ano ne 12. Lehman Brothers ne ne ne 

5. PNC Bank ano ano ano 13. Landsbanki ano ano ne 

6. SunTrust Bank ne ne ne 14. Glitnir banki ano ano ne 

7. Wells Fargo & Company ano ano ano     

8. Zionsbancorporation ne ano ne     

 

 

V tomto modelu se mezi banky s nízkou pravděpodobností úpadku řadí banky  

č. 1, 5 a 7; s vysokou pravděpodobností úpadku banky č. 6, 10, 11 a 12; a do tzv. šedé 

zóny patří banky č. 2, 3, 4, 8, 9, 13 a 14. 
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4.3.3 Model – rok 2007 

 

Hodnoty vektoru γ a upraveného vektoru γ’ za rok 2007 jsou následující: 
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Obecný predikční model poté vypadá následovně: 

 

,12180002,02,68,0 ,11,7,6,4,2 iiiiiii xxxxxxz  

 

kde x2 je ukazatel LTA, x4 YAEA, x6 NI, x7 ROAA a x11 PE OI. 

 

Vypočtené hodnoty z skóre a pravděpodobnosti úpadku PD jsou zaznamenány 

v následující tabulce (Tab. 4.3.5). 

 
  Tab. 4.3.5 Hodnoty z skóre a PD (z 12-ti ukazatelů) - rok 2007   

A: Zdravé banky: zi PD B: Banky v úpadku: zi PD 

1. Bank of America -4,436 5,6% 9. Wachovia -5,811 18,9% 

2. JPMorgan Chase -5,426 13,7% 10. Merrill Lynch -10,537 96,3% 

3. M&T Bank -6,656 35,2% 11. The Bear Stearns -8,251 72,8% 

4. National City -6,601 34,0% 12. Lehman Brothers -9,762 92,4% 

5. PNC Bank -7,027 44,1% 13. Landsbanki -6,975 42,8% 

6. SunTrust Bank -6,987 43,1% 14. Glitnir banki -5,976 21,6% 

7. Wells Fargo & Company -5,159 10,8%    

8. Zionsbancorporation -6,278 27,1%       

Střední hodnoty: -6,071 26,7% Střední hodnoty: -7,885 57,5% 
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Hodnota Wilksovy Lambdy (míry úspěšnosti modelu) činí v tomto roce: 
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Míra úspěšnosti modelu je tedy přibližně 30 %. 

 

Hodnoty jednotlivých hraničních bodů jsou následující: 
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Následující tabulka (Tab. 4.3.6) ukazuje jednotlivá rozhodnutí banky při 

žádostech o poskytnutí půjčky. 

 
Tab. 4.3.6 Rozhodnutí o poskytnutí půjčky založené na různých hraničních bodech 
(z 12-ti ukazatelů) - rok 2007 

A: Zdravé banky:   
Hraniční 

bod   B: Banky v úpadku:   
Hraniční 

bod   

  α α' α''   α α' α'' 

1. Bank of America ano ano ano 9. Wachovia ano ano ne 

2. JPMorgan Chase ano ano ano 10. Merrill Lynch ne ne ne 

3. M&T Bank ano ano ne 11. The Bear Stearns ne ne ne 

4. National City ano ano ne 12. Lehman Brothers ne ne ne 

5. PNC Bank ne ano ne 13. Landsbanki ano ano ne 

6. SunTrust Bank ne ano ne 14. Glitnir banki ano ano ne 

7. Wells Fargo & Company ano ano ano     

8. Zionsbancorporation ano ano ne     

 

 

V tomto modelu se mezi banky s nízkou pravděpodobností úpadku řadí banky  

č. 1, 2 a 7; s vysokou pravděpodobností úpadku banky č. 10, 11 a 12; a do tzv. šedé 

zóny patří banky č. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13 a 14. 
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4.4 Sestavení modelů z 18-ti ukazatelů 

 

V této podkapitole jsou sestaveny predikční modely za roky 2005, 2006 a 2007 

na základě vzorku 12-ti bank (bez amerických investičních bank Bear Stearns a 

Lehman Brothers), tedy na základě 18-ti ukazatelů. 

 

 

4.4.1 Model – rok 2005 

 

Pokud budeme opět postupovat podle již zmíněného postupu, který je názorně 

ukázán na ilustrativním příkladu v podkapitole 3.5, dostaneme se ke vzorci (3.1.4), 

pomocí něhož vypočteme hodnoty vektoru γ. Vyloučením některých ukazatelů pomocí 

korelační analýzy (hodnoty korelace mezi jednotlivými 18-ti ukazateli za roky 2005, 

2006 a 2007 jsou uvedeny v příloze č. 3) a následným odebíráním ukazatelů s nejnižší 

diskriminační silou získáme γ’:  

 

.

0

0

0

0

0

0

102

15

0

0

0

248

0001,0

0

4,9

0

0

0

;

14578,7

1631,5

16755,3

16571,2

1637,4

1734,2

17729,3

15476,3

1519,7

1533,2

16833,2

1738,6

11734,1

1754,1

1669,6

1113,1

13037,6

09177,2

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

 



 56 

Výsledný vektor γ’ již obsahuje pouze pět ukazatelů (x4, x6, x7, x11, x12). Obecný 

model sestavený podle vzorce (3.1.1) poté vypadá následovně: 

 

,102152480001,04,9 ,12,11,7,6,4 iiiiiii xxxxxxz  

 

kde x4 je ukazatel YAEA, x6 NI, x7 ROAA, x11 PE OI a x12 PL GL. 

 

Vypočtené hodnoty z skóre podle vzorce (3.1.1) a pravděpodobnosti úpadku PD 

podle vzorce (3.5.3) jsou zaznamenány v následující tabulce (Tab. 4.4.1). 

 

  Tab. 4.4.1 Hodnoty z skóre a PD (z 18-ti ukazatelů) - rok 2005   

A: Zdravé banky: zi PD B: Banky v úpadku: zi PD 

1. Bank of America 0,788 5,7% 9. Wachovia 0,864 5,3% 

2. JPMorgan Chase 0,785 5,7% 10. Merrill Lynch -5,604 97,3% 

3. M&T Bank -1,205 30,7% 13. Landsbanki -4,086 88,8% 

4. National City -1,262 32,0% 14. Glitnir banki -1,047 27,5% 

5. PNC Bank -0,056 12,3%    

6. SunTrust Bank -0,169 13,6%    

7. Wells Fargo & Company -0,407 16,7%    

8. Zionsbancorporation 0,086 10,9%       

Střední hodnoty: -0,180 16,0% Střední hodnoty: -2,468 54,7% 

 

Hodnota Wilksovy Lambdy (míry úspěšnosti modelu) vypočtená podle vzorce 

(3.5.2) činí: 
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Míra úspěšnosti modelu je tedy přibližně 32 %. Diskriminační síla modelu je tak 

docela nízká. Hlavním důvodem je skutečnost, že banka č. 9 patřící do skupiny B má 

pravděpodobnost úpadku pouze okolo 5 %.  

 

Dále následuje výpočet jednotlivých hraničních bodů, pod kterými by byla 

banka při žádosti o půjčku odmítnuta. Jedná se o hraniční body α, který se vypočte 

podle vzorce (3.5.1),  α’ vypočtený podle vzorce (3.5.4) a α’’ vypočtený podle vzorce 

(3.5.5). Hodnoty těchto bodů jsou následující: 
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Následující tabulka (Tab. 4.4.2) ukazuje jednotlivá rozhodnutí banky při 

žádostech o poskytnutí půjčky. 

 
Tab. 4.4.2 Rozhodnutí o poskytnutí půjčky založené na různých hraničních bodech  
(z 18-ti ukazatelů) - rok 2005 

A: Zdravé banky:   
Hraniční 

bod   B: Banky v úpadku:   
Hraniční 

bod   

  α α' α''   α α' α'' 

1. Bank of America ano ano ano 9. Wachovia ano ano ano 

2. JPMorgan Chase ano ano ano 10. Merrill Lynch ne ne ne 

3. M&T Bank ano ano ne 13. Landsbanki ne ne ne 

4. National City ano ano ne 14. Glitnir banki ano ano ne 

5. PNC Bank ano ano ano     

6. SunTrust Bank ano ano ano     

7. Wells Fargo & Company ano ano ne     

8. Zionsbancorporation ano ano ano     

 

Hraniční body α’ a α’’ rozdělují pomyslnou osu hodnot z skóre na  

3 intervaly. Banky s nízkou pravděpodobností úpadku mají z skóre vyšší než α’’  

(zi > -0,226). V tomto případě se jedná o banky č. 1, 2, 5, 6, 8 a 9. 

 

Banky s vysokou pravděpodobností úpadku mají z skóre nižší než α’  

(zi < -2,017). Jedná se o banky č. 10 a 13. 

 

Banky v tzv. šedé zóně (grey zone) mají hodnotu z skóre v intervalu, který je 

ohraničen těmito dvěma hraničními body (α’ < zi < α’’). V tomto případě se v šedé zóně 

nachází banky č. 3, 4, 7 a 14. 

 

V dalších podkapitolách jsou stejným způsobem sestaveny predikční modely za 

roky 2006 a 2007. 
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4.4.2 Model – rok 2006 

 

Hodnoty vektoru γ a upraveného vektoru γ’ za rok 2006 jsou následující: 
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Obecný predikční model poté vypadá následovně: 

 

,4,716670001,08,8 ,12,11,7,6,4 iiiiiii xxxxxxz  

 

kde x4 je ukazatel YAEA, x6 NI, x7 ROAA, x11 PE OI a x12 PL GL. 

 

Vypočtené hodnoty z skóre a pravděpodobnosti úpadku PD jsou zaznamenány 

v následující tabulce (Tab. 4.4.3). 
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  Tab. 4.4.3 Hodnoty z skóre a PD (z 18-ti ukazatelů) - rok 2006   

A: Zdravé banky: zi PD B: Banky v úpadku: zi PD 

1. Bank of America 5,326 9,5% 9. Wachovia 4,858 14,3% 

2. JPMorgan Chase 4,850 14,4% 10. Merrill Lynch 0,195 94,6% 

3. M&T Bank 3,596 37,1% 13. Landsbanki 3,253 45,4% 

4. National City 3,883 30,7% 14. Glitnir banki 4,050 27,2% 

5. PNC Bank 4,615 17,5%    

6. SunTrust Bank 3,691 34,9%    

7. Wells Fargo & Company 5,735 6,5%    

8. Zionsbancorporation 3,772 33,1%       

Střední hodnoty: 4,434 23,0% Střední hodnoty: 3,089 45,4% 

 

 

Hodnota Wilksovy Lambdy (míry úspěšnosti modelu) činí v tomto roce: 
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Míra úspěšnosti modelu je tedy přibližně 22 %. 

 

Hodnoty jednotlivých hraničních bodů jsou následující: 
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Následující tabulka (Tab. 4.4.4) ukazuje jednotlivá rozhodnutí banky při 

žádostech o poskytnutí půjčky. 
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Tab. 4.4.4 Rozhodnutí o poskytnutí půjčky založené na různých hraničních bodech  
(z 18-ti ukazatelů) - rok 2006 

A: Zdravé banky:   
Hraniční 

bod   B: Banky v úpadku:   
Hraniční 

bod   

  α α' α''   α α' α'' 

1. Bank of America ano ano ano 9. Wachovia ano ano ne 

2. JPMorgan Chase ano ano ne 10. Merrill Lynch ne ne ne 

3. M&T Bank ne ano ne 13. Landsbanki ne ano ne 

4. National City ano ano ne 14. Glitnir banki ano ano ne 

5. PNC Bank ano ano ne     

6. SunTrust Bank ne ano ne     

7. Wells Fargo & Company ano ano ano     

8. Zionsbancorporation ano ano ne     

 

 

V tomto modelu se mezi banky s nízkou pravděpodobností úpadku řadí banky  

č. 1 a 7; s vysokou pravděpodobností úpadku banka č. 10; a do tzv. šedé zóny patří 

banky č. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13 a 14. 

 

4.4.3 Model – rok 2007 

 

Hodnoty vektoru γ a upraveného vektoru γ’ za rok 2007 jsou následující: 
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Obecný predikční model poté vypadá následovně: 

 

,806,07700004,011 ,12,11,7,6,4 iiiiiii xxxxxxz  

 

kde x4 je ukazatel YAEA, x6 NI, x7 ROAA, x11 PE OI a x12 PL GL. 

 

Vypočtené hodnoty z skóre a pravděpodobnosti úpadku PD jsou zaznamenány 

v následující tabulce (Tab. 4.4.5). 

 
  Tab. 4.4.5 Hodnoty z skóre a PD (z 18-ti ukazatelů) - rok 2007   

A: Zdravé banky: zi PD B: Banky v úpadku: zi PD 

1. Bank of America 0,880 8,0% 9. Wachovia 0,099 15,9% 

2. JPMorgan Chase 0,613 10,1% 10. Merrill Lynch -4,975 96,8% 

3. M&T Bank -1,346 44,5% 13. Landsbanki -0,779 31,2% 

4. National City 0,990 7,2% 14. Glitnir banki -1,095 38,4% 

5. PNC Bank -0,949 35,0%    

6. SunTrust Bank 0,053 16,5%    

7. Wells Fargo & Company 0,103 15,8%    

8. Zionsbancorporation -0,853 32,8%       

Střední hodnoty: -0,063 21,2% Střední hodnoty: -1,688 45,6% 

 

Hodnota Wilksovy Lambdy (míry úspěšnosti modelu) činí v tomto roce: 
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Míra úspěšnosti modelu je tedy přibližně 25 %. 

 

Hodnoty jednotlivých hraničních bodů jsou následující: 
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Následující tabulka (Tab. 4.4.6) ukazuje jednotlivá rozhodnutí banky při 

žádostech o poskytnutí půjčky. 

  
Tab. 4.4.6 Rozhodnutí o poskytnutí půjčky založené na různých hraničních bodech  
(z 18-ti ukazatelů) - rok 2007 

A: Zdravé banky:   
Hraniční 

bod   B: Banky v úpadku:   
Hraniční 

bod   

  α α' α''   α α' α'' 

1. Bank of America ano ano ano 9. Wachovia ano ano ne 

2. JPMorgan Chase ano ano ano 10. Merrill Lynch ne ne ne 

3. M&T Bank ne ano ne 13. Landsbanki ano ano ne 

4. National City ano ano ano 14. Glitnir banki ne ano ne 

5. PNC Bank ne ano ne     

6. SunTrust Bank ano ano ne     

7. Wells Fargo & Company ano ano ne     

8. Zionsbancorporation ano ano ne     

 

 

V tomto modelu se mezi banky s nízkou pravděpodobností úpadku řadí banky  

č. 1, 2 a 4; s vysokou pravděpodobností úpadku banka č. 10; a do tzv. šedé zóny patří 

banky č. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13 a 14. 

 

4.5 Vyhodnocení výsledků 

 

V této podkapitole je podán přehledný souhrn ukazatelů, které byly použity 

v jednotlivých modelech, a jejich pořadí významnosti dle koeficientů γ. Dále jsou zde  

ukázány pravděpodobnosti úpadku (PD) všech bank a následné seřazení bank podle 

těchto pravděpodobností. V závěru jsou dva grafy, které vyjadřují vývoj PD 

jednotlivých bank v čase, a to jak pro modely sestavené z 12-ti ukazatelů, tak i pro 

modely sestavené z 18-ti ukazatelů. 

 

Rozdělení ukazatelů na ty, které byly použity v jednotlivých modelech a které 

použity nebyly, zobrazuje následující tabulka (Tab. 4.5.1). Další tabulka (Tab. 4.5.2) 

ukazuje pořadí již vybraných ukazatelů sestavené na základě velikosti koeficientů γ. 
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Tab. 4.5.1 Vybrané ukazatele v jednotlivých modelech    

Ukazatel 
2005  

(12 ukaz.) 
2006  

(12 ukaz.) 
2007  

(12 ukaz.) 
2005  

(18 ukaz.) 
2006  

(18 ukaz.) 
2007  

(18 ukaz.) 

TA ne ne ne ne ne ne 

LTA ano ano ano ne ne ne 

EQ ne ne ne ne ne ne 

YAEA ano ano ano ano ano ano 

CIBL ne ne ne ne ne ne 

NI ano ano ano ano ano ano 

ROAA ano ano ano ano ano ano 

ROAE ne ne ne ne ne ne 

IE II ne ne ne ne ne ne 

CIR ne ne ne ne ne ne 

PE OI ano ano ano ano ano ano 

PL GL ne ne ne ano ano ano 

LLR GL ne ne ne ne ne ne 

PL EQ LLR ne ne ne ne ne ne 

T1 ne ne ne ne ne ne 

EQ TA ne ne ne ne ne ne 

CAR ne ne ne ne ne ne 

D EQ ne ne ne ne ne ne 

 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že ve všech modelech bylo vybráno pět ukazatelů. 

V modelech sestavených z 12-ti ukazatelů to byly ukazatele LTA, YAEA, NI, ROAA a 

PE OI, zatímco v modelech sestavených z 18-ti ukazatelů byly vybrány ukazatele 

YAEA, NI, ROAA, PE OI a PL GL. 

 
Tab. 4.5.2 Pořadí vybraných ukazatelů dle koeficientů v jednotlivých                  
modelech  

Ukazatel 
2005  

(12 ukaz.) 
2006  

(12 ukaz.) 
2007  

(12 ukaz.) 
2005  

(18 ukaz.) 
2006  

(18 ukaz.) 
2007  

(18 ukaz.) 

LTA 4. 4. 4.  ---  ---  --- 

YAEA 3. 3. 3. 4. 3. 3. 

NI 5. 5. 5. 5. 5. 5. 

ROAA 1. 1. 1. 1. 1. 2. 

PE OI 2. 2. 2. 3. 2. 4. 

PL GL  ---  ---  --- 2. 4. 1. 

 

 

Vybrané ukazatele byly seřazeny podle hodnot γ v absolutních hodnotách. 

Nejnižší hodnotu koeficientu γ má ve všech modelech ukazatel NI. Je to způsobeno tím, 

že se jedná, narozdíl od ostatních ukazatelů, které jsou poměrové, o ukazatel absolutní. 

V modelech sestavených z 12-ti ukazatelů se pořadí významnosti ukazatelů 

v jednotlivých letech nemění. Nejvyšší hodnotu koeficientu má stále ukazatel ROAA. 

V modelech sestavených z 18-ti ukazatelů se pořadí jednotlivých ukazatelů mění. 
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Nejvýznamnější je opět ukazatel ROAA, jen v roce 2007 má nejvyšší hodnotu 

koeficientu ukazatel PL GL. 

 

Souhrn jednotlivých PD bank v modelech ukazuje následující tabulka  

(Tab. 4.5.3). V další tabulce (Tab. 4.5.4) jsou poté banky v jednotlivých modelech 

seřazeny podle této PD.  

 

 
  Tab. 4.5.3 PD bank v jednotlivých modelech     

Banka 
2005  

(12 ukaz.) 
2006  

(12 ukaz.) 
2007  

(12 ukaz.) 
2005  

(18 ukaz.) 
2006  

(18 ukaz.) 
2007  

(18 ukaz.) 

1. Bank of America 4,8% 3,7% 5,6% 5,7% 9,5% 8,0% 

2. JPMorgan Chase 22,9% 21,7% 13,7% 5,7% 14,4% 10,1% 

3. M&T Bank 44,6% 42,6% 35,2% 30,7% 37,1% 44,5% 

4. National City 36,4% 35,4% 34,0% 32,0% 30,7% 7,2% 

5. PNC Bank 21,0% 9,6% 44,1% 12,3% 17,5% 35,0% 

6. SunTrust Bank 45,0% 55,3% 43,1% 13,6% 34,9% 16,5% 

7. Wells Fargo & Company 5,6% 4,4% 10,8% 16,7% 6,5% 15,8% 

8. Zionsbancorporation 44,3% 44,4% 27,1% 10,9% 33,1% 32,8% 

9. Wachovia 13,6% 25,8% 18,9% 5,3% 14,3% 15,9% 

10. Merrill Lynch 96,8% 95,5% 96,3% 97,3% 94,6% 96,8% 

11. The Bear Stearns 61,5% 81,7% 72,8%  ---  ---  --- 

12. Lehman Brothers 86,0% 93,1% 92,4%  ---  ---  --- 

13. Landsbanki 57,5% 37,1% 42,8% 88,8% 45,4% 31,2% 

14. Glitnir banki 39,5% 28,1% 21,6% 27,5% 27,2% 38,4% 

 

 

Z hodnot uvedených v tabulce lze vyvodit, že modely nejhůře předvídají úpadek 

banky č. 9. Tato banka, ačkoli patří do skupiny B, má PD ve všech modelech relativně 

nízké. Tato skutečnost může být způsobena různými faktory. Například tím, že do 

modelů nebyly zahrnuty zrovna takové ukazatele, které by dokázaly zachytit skutečnost 

budoucího úpadku této banky. Jiným faktorem může být to, že modely jsou sestaveny 

za roky 2005, 2006 a 2007, zatímco globální ekonomická krize propukla v roce 2008. 

Banka se kvůli této krizi mohla dostat do problému náhle během krátkého časového 

období a modely založené na informacích z předchozích let tak budoucí úpadek nejsou 

schopny předpovědět. 
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  Tab. 4.5.4 Pořadí bank dle PD v jednotlivých modelech    

Banka 
2005  

(12 ukaz.) 
2006  

(12 ukaz.) 
2007  

(12 ukaz.) 
2005  

(18 ukaz.) 
2006  

(18 ukaz.) 
2007  

(18 ukaz.) 

1. Bank of America 14. 14. 14. 11. 11. 11. 

2. JPMorgan Chase 10. 11. 12. 10. 9. 10. 

3. M&T Bank 6. 6. 7. 4. 3. 2. 

4. National City 9. 8. 8. 3. 6. 12. 

5. PNC Bank 11. 12. 4. 8. 8. 4. 

6. SunTrust Bank 5. 4. 5. 7. 4. 7. 

7. Wells Fargo & Company 13. 13. 13. 6. 12. 9. 

8. Zionsbancorporation 7. 5. 9. 9. 5. 5. 

9. Wachovia 12. 10. 11. 12. 10. 8. 

10. Merrill Lynch 1. 1. 1. 1. 1. 1. 

11. The Bear Stearns 3. 3. 3.  ---  ---  --- 

12. Lehman Brothers 2. 2. 2.  ---  ---  --- 

13. Landsbanki 4. 7. 6. 2. 2. 6. 

14. Glitnir banki 8. 9. 10. 5. 7. 3. 

 

 

V této tabulce jsou banky seřazeny podle hodnot PD, a to od nejvyšší PD po 

nejnižší PD. Vidíme, že banky s nejvyššími hodnotami PD, které až na pár výjimek 

patří skupiny B, zaujímají přední příčky. Banky č. 11 a 12 nejsou zahrnuty do modelů 

vycházejících z 18-ti ukazatelů z důvodů popsaných v podkapitole 4.2. Největší změny 

v pořadí zaznamenaly banka č. 5 (z 12. příčky v roce 2006 až na 4. příčku v roce 2007 – 

modely vycházející z 12-ti ukazatelů) a banka č. 4 (ze 3. příčky v roce 2005 až na  

12. příčku v roce 2007 – modely vycházející z 18-ti ukazatelů). 

 

Následující grafy (Obr. 4.5.1 a Obr. 4.5.2) názorně zobrazují vývoj PD u 

jednotlivých bank v čase, a to jak u modelů vycházejících z 12-ti ukazatelů (14 bank), 

tak i u modelů vycházejících z 18-ti ukazatelů (12 bank). 

 
        Obr. 4.5.1 Graf vývoje PD v čase (modely z 12-ti ukazatelů) 
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       Obr. 4.5.2 Graf vývoje PD v čase (modely z 18-ti ukazatelů) 

 

 

Na následujících obrázcích (Obr. 4.5.3 a Obr. 4.5.4) je znázorněno rozdělení 

bank dle jednotlivých hraničních bodů na pomyslné ose hodnot z skóre. Hraniční body 

α’ a α’’ tuto osu rozdělují na tři intervaly, a to na interval nízké pravděpodobnosti 

úpadku (zi > α’’), interval vysoké pravděpodobnosti úpadku (zi < α’) a interval tzv. šedé 

zóny (α’ < zi < α’’). 

 

Obr. 4.5.3 Rozdělení bank dle jednotlivých hraničních bodů – rok 2005 (model z 12-ti 

ukazatelů) 

 

 
 

 

Mezi banky s nízkou pravděpodobností úpadku se řadí banky č. 1, 7 a 9 a 

s vysokou pravděpodobností úpadku banky č. 10, 11, 12 a 13. Do intervalu šedé zóny 

patří banky č. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 14. 
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Obr. 4.5.4 Rozdělení bank dle jednotlivých hraničních bodů – rok 2005 (model z 18-ti 

ukazatelů) 

 

 
 

 

Mezi banky s nízkou pravděpodobností úpadku se řadí banky č. 1, 2, 5, 6, 8 a 9 a 

s vysokou pravděpodobností úpadku banky č. 10 a 13. Do intervalu šedé zóny patří 

banky č. 3, 4, 7 a 14. 

 

Z těchto obrázků se dá vyčíst, že za rok 2005 model vycházející z 18-ti 

ukazatelů zařadil mezi banky s nízkou pravděpodobností úpadku větší počet bank než 

model vycházející z 12-ti ukazatelů. Mezi banky s vysokou pravděpodobností úpadku 

zahrnuly oba modely banky č. 10 a 13 (s bankami č. 11 a 12 pracoval pouze model 

vycházející z 12-ti ukazatelů). 

 

Hodnoty Wilksových Lambd jsou u všech modelů relativně vysoké,  

tzn. diskriminační síla modelů je nízká. Nejvyšší míru úspěšnosti má model za rok 2005 

sestavený z 18-ti ukazatelů, a to okolo 40 %. Tyto hodnoty nepříznivě ovlivňují 

odchýlené hodnoty z skóre některých bank. Banky nejsou rozděleny dokonale, protože 

některé zdravé banky mají relativně nízké skóre (vysokou PD), zatímco některé banky 

v úpadku ho mají relativně vysoké (nízkou PD). Opět se to převážně týká banky č. 9. 

Pokud by rozdělení bank do skupin A a B bylo přesnější, úspěšnost modelů by se 

výrazně zvýšila. 

 

Další možností, jak se dá zvýšit úspěšnost modelů, může být zahrnutí více 

ukazatelů. Do našich modelů bylo vybráno pět ukazatelů. S každým dalším ukazatelem 

by se úspěšnost modelu zvýšila. Ovšem výběr jednotlivých ukazatelů je velice složitý 

úkol, jak již bylo popsáno v podkapitole 3.5.5. 
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Banky jsou, narozdíl od podniků, na finančních trzích vystaveny mnohem 

větším turbulencím. Při různých problémech klienti často vybírají své vklady z obavy, 

že by o své peníze mohli přijít. Významnou roli také hraje ukazatel finanční páky, jež je 

u bank podstatně vyšší než u podniků (celková aktiva bank bývají mnohem vyšší než je 

jejich vlastní kapitál). Hospodaření bank je tak v porovnání s podniky mnohem 

rizikovější, neboť z velké části závisí na loajalitě klientů. Z těchto důvodů se úpadek 

bank předvídá mnohem hůře, než je tomu u klasických podniků. 
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5. Závěr 
 

 

V souvislosti se současnou situací, kdy na světových finančních trzích panuje 

globální ekonomická krize, se v budoucnu bude muset věnovat značná pozornost při 

určování ratingu jednotlivých dlužníků na finančních trzích. Proto byla jako téma práce 

vybrána analýza finančního zdraví. 

 

Cílem práce pak bylo sestavení predikčních modelů za roky 2005, 2006 a 2007, 

pomocí nichž by se daly předpovídat budoucí úpadky bank. Při sestavování 

jednotlivých modelů byla použita metoda lineární diskriminační analýzy.  

 

První část práce (Kapitola 2) byla věnována obecné charakteristice základních 

modelů, včetně jejich členění, a popisu finanční analýzy, jejíž součástí také bylo 

rozdělení ukazatelů do základních skupin. Dále byla tato kapitola zaměřena na obecnou 

charakteristiku finančních institucí a finanční ukazatele, které se používají při 

finančních analýzách bank. Ve třetí kapitole byly popsány jednotlivé statistické 

nástroje, které se používají při sestavování predikčních modelů. V závěru kapitoly pak 

byl uveden ilustrativní příklad, na kterém byl detailně ukázán postup při sestavování 

modelů pomocí lineární diskriminační analýzy. 

 

V aplikační části práce (Kapitola 4) byla představená teoreticko-metodologická 

východiska aplikována na vzorek bank. Na začátku kapitoly byly charakterizovány a 

rozděleny banky, které byly použity k sestavení modelů. Dále byly představeny použité 

ukazatele, které posloužily jako vstupní data. Náplní dalších podkapitol bylo 

sestavování jednotlivých predikčních modelů za roky 2005, 2006 a 2007. Modely byly 

sestavovány ve dvou různých variantách. V první variantě se vycházelo z 12-ti 

ukazatelů a k dispozici byly údaje vzorku, který obsahoval 14 bank, zatímco druhá 

varianta vycházela z 18-ti ukazatelů a modely byly sestaveny na základě údajů 12-ti 

bank. Celkem tedy bylo sestaveno šest predikčních modelů. 

 

 V závěrečné podkapitole (4.5) pak byly vyhodnoceny výsledky. Bylo ukázáno, 

jaké ukazatele byly vybrány při sestavování jednotlivých predikčních modelů, pořadí 

významnosti těchto ukazatelů dle koeficientů γ, jednotlivé PD bank v modelech a pořadí 
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bank dle těchto pravděpodobností. V závěru byl na grafech popsán vývoj PD 

jednotlivých bank v čase a rozdělení bank dle jednotlivých hraničních bodů do tří 

intervalů na pomyslné ose hodnot z skóre. 

 

Míry úspěšnosti sestavených modelů jsou relativně nízké. Jako nejspolehlivější 

se ukázal model za rok 2005 sestavený z 18-ti ukazatelů, jehož míra úspěšnosti činí  

40 %. Nejvyšší hodnotu koeficientu γ má ukazatel rentability průměrných aktiv 

(ROAA), v modelech vycházejících z 18-ti ukazatelů má vysokou hodnotu tohoto 

koeficientu také ukazatel poměřující problémové půjčky k celkovým půjčkám (PL GL). 

Tyto dva ukazatele jsou v sestavených modelech ukazateli s nejvyšší diskriminační 

silou.  

 

Banky jsou na finančních trzích vystaveny mnohem větším turbulencím než  

podniky. Při problémech klienti často vybírají své vklady z obavy, že by o své peníze 

mohli přijít. Také ukazatel finanční páky je u bank podstatně vyšší než u podniků. 

Hospodaření bank je tak v porovnání s podniky mnohem rizikovější, neboť z velké části 

závisí na loajalitě klientů. Z těchto důvodů se úpadek bank předvídá mnohem hůře, než 

je tomu u klasických podniků. 

 

V literatuře se uvádí, že při sestavování modelů úvěrového rizika by se mělo 

vycházet ze vzorku, který by měl obsahovat minimálně několik desítek zdravých 

subjektů a subjektů v úpadku. Získat však tolik dat je poměrně komplikovaná záležitost. 

Jak již bylo zmíněno, modely v této práci vychází ze vzorku, který obsahuje 14, resp. 12 

bank. Tato skutečnost může být jedním z důvodů, proč mohou být výsledky zkreslené. 
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Seznam zkratek a symbolů 

 
A  celková aktiva; skupina „zdravých“ subjektů 

B  skupina subjektů v úpadku 

CAR  celkový kapitál / rizikově vážená aktiva 

CIBL  nákladové úroky / průměrná úročená pasiva 

CIR  cost to income ratio 

CZ  cizí zdroje 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

D EQ  celkové vklady / rizikově vážená aktiva 

EAT  zisk po zdanění 

EBIT  hospodářský výsledek před daněmi a úroky 

EPS  čistý zisk na akcii 

EQ TA  vlastní kapitál / celková aktiva 

FS  finanční stabilita 

IE II  nákladové úroky / výnosové úroky 

IN  index důvěryhodnosti 

KBU  krátkodobé bankovní úvěry 

KZ  krátkodobé závazky 

LLR GL rezervy na ztráty z půjček / celkové půjčky 

NI  výnosové úroky – nákladové úroky 

NIM  čistá úroková marže 

OA  oběžná aktiva 

P/E  price-earnings ratio 

PD  pravděpodobnost úpadku (selhání dlužníka) 

PE OI  osobní náklady / provozní výnosy 

PL EQ LLR problémové půjčky / (vlastní kapitál + rezervy na ztráty z půjček) 

PL GL  problémové půjčky / celkové půjčky 

ROA  rentabilita aktiv 

ROAA  rentabilita průměrných aktiv 

ROAE  rentabilita průměrného kapitálu 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 
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SH  souhrnné hodnocení finanční situace podniku 

T  tržby 

T1  tier 1 ratio 

U  nákladové úroky 

VS  výnosová situace 

YAEA  výnosové úroky / průměrná úročená aktiva 

ZPL  závazky po lhůtě splatnosti 

 

C(A|B)  náklady vyprodukované kvůli chybě I. typu 

C(B|A)  náklady vyprodukované kvůli chybě II. typu 

n  počet subjektů 

nA  počet subjektů ve skupině A 

nB  počet subjektů ve skupině B 

t  běžný rok; sazba daně z příjmu 

t - 1  předchozí rok 

Ut  hodnota dílčího ukazatele 

xA  vektor středních hodnot pro skupinu A 

xB  vektor středních hodnot pro skupinu B 

xi  nezávisle proměnná (ukazatel) 

yi  lineární pravděpodobnostní model; logit model 

Z  Altmanovo Z score 

z  střední hodnota z skóre pro celý vzorek subjektů 

zA  střední hodnota z skóre pro skupinu A 

zB  střední hodnota z skóre pro skupinu B 

zi  z skóre pro i-tý subjekt 

ZT  skóre Taflerova modelu 

 

α; α’; α’’ jednotlivé hraniční body oddělující dobré dlužníky od špatných 

β  regresní koeficient 

γ  koeficient gama; vektor koeficientu gama 

γ’  upravený vektor koeficientů gama 

εi  náhodná proměnná 

Λ  Wilksovo Lambda (míra úspěšnosti modelu) 

πB  pravděpodobnost selhání nezávislá na konkrétní charakteristice subjektu 
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∑  „průměrná“ kovarianční matice 

∑A  kovarianční matice skupiny A 

∑B  kovarianční matice skupiny B 

ωi  nezávisle proměnná 
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