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1 ÚVOD  

Disertační práce se bude zabývat komplexním pojetí insolvenčního řízení z pohledu obou 

zúčastněných stran v rámci Insolvenčního zákona České republiky jako nástrojem pro 

uspokojování závazků. Z důvodu neustále se rostoucího počtu návrhu na oddlužení fyzických 

osob a také v porovnání s EU růst insolventnosti právnických osob nezávisle na kladném 

hospodářském cyklu.  Zaměříme se na současný stav a aktuální změny vyplývající z novelizace 

insolvenčního zákona. Cílem je zmapovat základní dostupné mechanismy vymáhání 

pohledávek  dlužníka v rámci platné právní úpravy v České republice. Vzhledem k tomu, že 

insolvenční mechanismy jsou nezbytnými podmínkami fungující tržní ekonomiky, účelem 

zkoumání bude to, jaké je reálné procento návratnosti pohledávek z insolvence nejlépe tak, aby 

oba subjekty zůstaly ekonomicky aktivní. V druhé části bude následně na základě vágních 

proměnných a proměnných, které s ohledem na jejich podstatu nemohly být zohledněny v 

ostrých výpočtech návratnosti, nadefinován model insolvence, pomocí kterého bude možno 

identifikovat status dlužníka / věřitele a najít optimum řešení problému.   

 

Schválením zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) byla v České 

republice přijata úprava úpadkového práva konstruovaná na standardu vyspělých západních 

ekonomik. Jedná se o zcela novou úpravu reagující na vývoj ekonomického prostředí, a to nejen 

v rámci ekonomiky České republiky, ale i Evropy a dalších zemí. Přijatá úprava insolvenčního 

zákona je komplexní rekodifikací obsahující úpravu insolvenčního řízení, postavení věřitelů a 

úpadců (dlužníků), ale současně i rekonstruující pravidla činnosti insolvenčních správců.   

 

Insolvenční zákon se vztahuje na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka v rámci 

soudního řízení, a to některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání 

majetkových vztahů u osob dotčených dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem k co 

nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Toto soudní řízení se 

nazývá insolvenční řízení a zákon výslovně stanoví zásady, na nichž dané řízení spočívá. Patří 

mezi ně zejména spravedlnost, rychlost, hospodárnost, způsob vedení řízení tak, aby bylo 

dosaženo co nejvyššího uspokojení věřitelů, ochrana práv věřitele nabytých v dobré víře  

a zároveň povinnost věřitelů zdržet se jednání směřujícího k uspokojení svých pohledávek 

mimo insolvenční řízení. 

 

Práce by měla komplexně pojmout problematiku řešení úpadku v Českém právním prostředí 

, jak z pohledu dlužníka, tak z pohledu věřitele. Pro pochopení celého procesu insolvence a jeho 

významu pro podnikající entity budou jako první podrobněji popsány všechny důležité termíny 

a bude rozepsán samotný zákon o úpadku a způsobech jeho řešení tak, aby korespondoval se 

zkoumaným výzkumem, a v některých částech bude doplněn o příklady z praxe, ať už 

mikroekonomického, nebo makroekonomického charakteru. Teoretická část bude obsahovat 

analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, aby bylo jasné, co všechno může ovlivnit proces při 

řešení úpadku, a abychom se mohli dostat z laboratorních podmínek řešení teoretického úpadku 

do praxe. Pro úspěšný výsledek implementace modelu bude nutné navrhnout proměnné, které 

budou dostatečné popisné pro průběh insolvenčního řízení. Proměnné budou jak vágního tak 

ostrého charakteru, tudíž budou těžko kvantifikovatelné a klasické statistické metody pro 

vyhodnocování nebudou stačit pro úspěšné sestavení modelu rozhodování. Práce proto bude ve 

své praktické části jako jeden z prvních úkolů řešit jestli a jak je možné navrhnout a použít 

takové proměnné pro výsledné použití trendové analýzy. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je navrhnout a implementovat model integrující proměnné z 

insolvenčního řízení a makroekonomie. Následně pomocí trendové analýzy aplikovat 

rozhodovací procesy pro umoření dluhu a determinovat možné výplatní hodnoty pro každou 

možnost nabízenou insolvenčním zákonem. 

  

Hlavní cíl je konkretizován dílčími cíli:  

 

 Vytvoření teoretické základny, zhodnocení rešerše teoretických poznatků týkajících 

se možných predikcí insolventnosti, determinace proměnných a evaluace dat 

prostřednictvím zahraniční a tuzemské odborné literatury a z dostupných 

databázových zdrojů.  

 

 Využití heuristik pro determinaci výplatních hodnot.  

 

 Zanalyzování vnitřního a vnějšího okolí insolvence pro návrh proměnných 

insolvenčního řízení s využitím kvalitativního výzkumu.  

 

 Determinace proměnných, které vstupují do insolvenčního řízení podle charakteru 

vágního a ostrého, a průniku makroekonomie a insolvenčního zákona. 

.  

 Navržení modelu insolvence pro zmapování insolvenčního procesu pomocí 

nadefinovaných proměnných s využitím trendové analýzy. 

 Ověření navrhovaného modelu insolvence na případové studii. 

 

3 POSTUP A ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 V první kapitole praktické části se rozeberou možnosti jak pokračovat při zjištění úpadku 

jak pro fyzickou, tak pro právnickou osobu, a následnou pravděpodobností pro návratnost 

pohledávek všem přihlášeným věřitelům a v ideálním případě setrvání dlužníka ekonomicky 

aktivním, tzn. předejít vymazání z obchodního rejstříku, nevyhlášení konkursu, popř. vyhlášení 

exekuce na fyzickou osobu. 

 

Pro optimální rozhodnutí jak se z úpadku dostat, je vytvořena „mapa“ celého procesu řešení 

s využitím heuristiky rozhodovacího stromu úpadku (Rose, 1976), (dále jen stromu, popř. 

rozhodovacího stromu), který je grafickým odrazem zákona 182/2006 Sb. O úpadku a 

způsobech jeho řešení (dále jen Insolvenční zákon). Bude vytvořena reálná situace, která je 

aplikována na vytvořený rozhodovací strom, který bude hrát důležitou roli při vyhodnocování, 

pro jakou cestu oddlužení by se měl daný subjekt v úpadku rozhodnout. 

 

3.1 Přehled řešení disertačního tématu 

Pro komplexní řešení zkoumaného problému jsou použity metody trendového výzkumu, viz 

kapitola 5.4 Metodika trendového výzkumu v insolvenčním procesu a Obrázek 1 a následně 

použity heuristiky kvantitativního výpočtu pro rozhodování v rámci rozhodovacích stromů, 

které mohou být výsledkem trendového výzkumu. 
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Obrázek 1 Chování trendů popsané tripletem scénářů Zdroj: vlastní 

 

Výsledkem trendového výzkumu je přechodový graf složený ze scénářů založených na 

trendových vztazích mezi zvolenými proměnnými X a Y, viz. Obrázek 1, které definují a 

ovlivňují zkoumaný proces. 

 

Postupy výpočtů pro získání přechodových grafů, viz. Obrázek 2, které jsou založeny na 

kombinatorice a počítány specializovaným softwarem nejsou součástí této práce.  

 
Obrázek 2 Příklad přechodového grafu z trendového výzkumu Zdroj: vlastní 

 

Po získání výsledků z trendového výzkumu je možné si z přechodového grafu vzít závislé 

uzly (scénáře), které budou identifikovat aktuální situaci zkoumaného problému. Takový výsek 

z grafu lze po úpravě např. Kruskalovým algoritmem přeměnit na Rozhodovací strom, na 

kterém lze aplikovat heuristiky kvantitativního výzkumu. 

 

3.1.1 Heuristiky kvantitativního výpočtu 

Pro evaluaci rozhodovacího stromu jsou použity tři metodologické postupy vzájemně na 

sobě nezávislé tak, aby mohly být v závěru mezi sebou porovnány a výsledky pevně stanoveny 

s dostatečnou přesností. Jak bylo zmíněno výše, pro vyhodnocení stromu jsou použity tři různé 

metody – použití již známých pravděpodobností (Cho, Keun Tae, 2003), tzv. vodní 

pravděpodobnost (Doubravský, Dohnal, 2015) a metoda reconciliation (smíření) (Doubravský, 

Dohnal, 2015).  

 

Jakmile budou známy výsledky, v našem případě zastoupeny procentuální návratností 

pohledávek věřiteli, bude možno namodelovat zvolenou reálnou situaci firmy v úpadkovém 
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řešení skrz rozhodovací strom a pomocí těchto výsledků se co nejefektivněji rozhodnout, kterou 

možnost pro osvobození od dluhu zvolit. Tato část práce je tvořena tak, aby v reálné situaci 

bylo možné takovou optimalizaci rozhodnutí zvolit jak pro osobu v úpadku, tak pro věřitele, 

popř. věřitelský výbor, a aby byly částečně spokojeny obě strany. To znamená, že v praxi osoba, 

která spadne do platebního nebo hrozícího úpadku podle zákonem daných podmínek, po 

dohodě s přiděleným insolvenčním správcem provede tzv. fúzi všech pohledávek (výhodou je, 

že určité procento pohledávek nebude přiznáno např. z důvodu lichvy atd.) a vybere právní krok 

pro dosáhnutí osvobození od dluhu tak, aby všechny zainteresované strany byly částečně 

uspokojeny. K tomuto rozhodnutí usnadní cestu navržený rozhodovací strom, který bude 

předem predikovat pravděpodobnost návratu pohledávky věřitelům, neboť budou známy 

procentuální pravděpodobnosti u každého terminačního uzlu. 

 

3.1.2 Trendový výzkum řešení a prevence úpadku 

Druhá kapitola praktické části se zaměří hlavně na pohled dlužníka jako takového, kdy je 

v řešení úpadku a je si přesně vědom, do jaké situace se chce dostat. Je jasné, že to bude 

osvobození od dluhu a pravděpodobně pokračování v podnikatelské činnosti (pokud se bavíme 

o právnické osobě, popř. podnikající fyzické osobě1). Nutné je, aby si osoba v úpadku byla 

vědoma, které proměnné (můžeme je nazvat Související znalosti o úpadku – SZU) její situaci 

ovlivňují. Pokud budou tyto často vágní proměnné správně určené (Dohnal, 2016), a především 

jaký je jejich vzájemný vztah, je možné si přesně určit, do jaké výsledné situace by se chtěl 

dlužný subjekt dostat. Následně si tak po krocích naplánovat cestu až do scénáře2, kde bude 

daný stav vyhovující. Díky naskriptování vztahů mezi určenými vágními nekvantifikovanými3 

proměnnými je možné vytvořit algoritmus, který nám dovolí takovou cestu najít a určit, 

následně už bude pouze na dlužníkovi, aby učinil kroky vedoucí do pro něj příznivého scénáře.  

 

Pro druhou část práce bude výše zmíněná metodologie (SZU) stěžejní, neboť bude mapovat 

i samotnou cestu právnické, popř. fyzické osoby do úpadku, a to z pohledu vnějšího. Tzn. 

identifikaci všech možných cest jak pomocí makroekonomických veličin (Dimitrios, 

Anastasiou, Louri Helen, 2016), které má pod kontrolou vláda a centrální banka (např. daně a 

úroková míra), tak současně s tím uvažovat i vliv obtížně predikovatelných veličin, které nejsou 

pod kontrolou vlády (např. spotřeba, práce) a které ovlivňují celý proces cesty k úpadku a 

následné cesty z něj. 

 

Praktickým cílem celé práce by pak měla být cesta k minimalizování počtu insolvencí u 

malých, středních podniků a celková prevence vůči úpadku jako takovému. V pokročilejším 

stadiu i poznání, jaké jsou při platební neschopnosti možnosti a jak takovou insolvenci 

sociálně/ekonomicky/obchodně „přežít“ a dál zůstat produkčně aktivní. 

 

Z praxe je zřejmé, že nejčastějším způsobem osvobození se od dluhu v dnešní předlužené 

době – doba dluhová (Sedláček, 2009), je způsob oddlužení pro fyzickou osobu, kde je 

v základu důležité se s věřiteli dohodnout na splacení minimálně 30% části z dlužné částky po 

                                                 
1 Živnostník (v českém právním prostředí úředně nazýván osoba samostatně výdělečně činná, OSVČ) je člověk, 

který (na rozdíl od zaměstnanců samostatně, na své jméno a vlastní odpovědnost) provozuje výdělečnou činnost 

(tzv. živnost) za účelem dosažení zisku. 
2 V tomto případě je myšlena kombinace situací ovlivňující prostředí dlužné osoby. 
3 Proměnné, které nejsme schopni číselně vyjádřit, a proto je pro vyhodnocení vyjadřujeme graficky, viz. 

Obrázek 1. 
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dobu pěti let4 a zároveň zachování sociálního standardu5 pro dlužníka. Detailním popisem 

tohoto způsobu se bude práce věnovat v teoretické části.  

 

4 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ  

Insolvenční zákon upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením 

některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám 

dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně 

poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů a oddlužení dlužníka jakožto fyzické 

nepodnikající osoby. V této době společně se vzrůstajícím počtem insolvenčních řízení rostou 

i snahy o zefektivnění procesů a identifikování souvislostí mezi majoritními věřiteli (Mrázová, 

Zvirinský, 2015), nebo šetření pomocí data miningu6 pro nacházení různých způsobů 

efektivního řešení insolvenčních řízení v různých krajích České republiky (Mrázová, Zvirinský, 

2014). Stále více odborných výzkumů se zaobírá otázkami, z jakého důvodu se počet 

insolvenčních řízení jak právnických tak fyzických osob zvyšuje (Paseková, Crhová Kuderová, 

2014). Některé studie jsou zaměřeny na popisný stav domácího trhu za určité období po 

zavedení insolvenčního zákona (Smrčka, Schőnfeld, Ševčík, 2013), popř. jaký vliv na praxi 

mají novely a úpravy zákona samotného, které řešily některé zásadní otázky ohledně pravomocí 

při rozhodování v insolvenčním řízení (Richter, 2013). Jen málo vědeckých studií se ale věnuje 

návratností pohledávek z insolvenčních řízení, ať už se jedná o fyzické, nebo právnické osoby, 

anebo praktickému řešení úpadku jako takovému, který ovlivňují různé determinanty trhu 

(Jakubík, 2007). 

 

Insolvenční řízení jako takové podléhá vlivu mnoha faktorů z celého ekonomického 

prostředí, některé faktory (determinanty) není možné kvantifikovat a použít základní statistické 

modely, proto je vhodné použití trendového výzkumu (Vícha, Dohnal, 2008), (Dohnal, 2016). 

 

4.1 Trendové a kvalitativní metody 

Četné studie o předpovědi bankrotu široce používaly metody dolování dat (data mining) k 

zjišťování užitečných znalostí automaticky z finančních databází, zatímco málo studií navrhlo 

přístupy kvalitativního dolování dat, které by mohly reprezentovat znalosti odborníků v oblasti 

řešení problémů z kvalitativních rozhodnutí odborníků. Ve skutečném procesu posuzování rizik 

je odhalení odborných znalostí o předvídání bankrotu stále považováno za důležitý úkol, 

protože předpovědi odborníků závisí na jejich subjektivitě (Kim, Han, 2003). Výsledky 

experimentu ukazují, že genetický algoritmus vytváří pravidla, která mají vyšší přesnost a větší 

pokrytí než metody indukčního učení a neuronové sítě. Kvalitativní modelování se tradičně 

týká abstrakce číselných dat. V numerických oblastech popisují parciální deriváty vztah mezi 

nezávislou a závislou proměnnou (Žabkar et. Al, 2016). 

 

Studium technik pro analýzu kvalitativních trendů (QTA) je častým přístupem k řešení 

problémů v diagnostice poruch procesů. Takové analýzy zahrnují nedostatek spolehlivé 

extrapolace dostupných modelů a nedostatek reprezentativních údajů popisujících dosud 

neviditelné okolnosti. Mnohé z těchto problémů se objevují v modelech postavených na 

                                                 
4 Pokud nebudou tyto podmínky splněny tak i přes snahu projít oddlužením se fyzická osoba ocitne v konkursu. 
5 Sociálním standardem je myšlena určitá „kasta“, ve které je daná fyzická osoba zvyklá žít a každodenně 

fungovat, tzn., pokud se člověk dostane do procesu oddlužení, je jedním z cílů, aby si dlužná osoba zachovala 

setrvání ve své „kastě“.   
6 Data mining je analytická metodologie získávání netriviálních skrytých a potenciálně užitečných informací z 

dat. Někdy se chápe jako analytická součást dobývání znalostí z databází, jindy se tato dvě označení chápou jako 

souznačná (Berka, 2003). 
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biologických heuristikách. Z tohoto důvodu byly také navrženy techniky QTA pro účely 

detekce chyb, automatizace a dynamické modelování (Thurlimann, Villez, 2017), jež mohou 

být součástí právě trendového modelování kvalitativních analýz. Rychlá detekce a diagnostika 

chyb je pro efektivní řízení procesů velmi důležitá. Analýza kvalitativních trendů (QTA) byla 

široce používána pro diagnostiku poruch (FD). Ačkoli QTA poskytuje rychlou a přesnou 

diagnózu - zvýšení výpočetní složitosti QTA s nárůstem počtu proměnných používaných pro 

diagnózu - může zakázat jeho real-time použití (Maurya, Rengaswamy, Venkatasubramanian, 

2003).  

 

Na základě kvalitativní analýzy byl zhotoven výzkum predikce bankrotu/insolvence 

(Boratynska, Grzegorzewska, 2018), kde výzkum zahrnuje tři fáze: (1) výpočet a vyhodnocení 

prediktivních schopností a klasifikačních chyb 35 vybraných kvantitativních metod bankrotu, 

a to multivariační diskriminační analýza a logistické regresní modely; (2) implementace 

fsQCA7 pro predikci bankrotu 14 agropodnikatelských subjektů, zahrnující podmínky, které 

jsou typické pro odvětví agropodnikání a finanční a makroekonomické údaje; a (3) indikace a 

porovnání výhod a nevýhod fsQCA na pozadí klasických modelů predikce bankrotu. Zjištění 

ukazují, že manažeři by měli pečlivě vytvářet a/nebo vybrat existující metody predikce 

bankrotu a přizpůsobovat je typu, velikosti a riziku podnikatelské činnosti. 

 

 

4.2 Hodnocení insolvenčního řízení 

Výzkum, který je zaměřený na pozitivní vliv dobrého fungování finančních trhů na 

hospodářskou výkonnost determinuje ukazatele vývoje a efektivity finančního trhu. Tyto 

ukazatele jsou silně ovlivněny institucionálním rámcem, včetně předpisů týkajících se 

insolvence a bankrotu, které podporují fungování finančních trhů. 

 

 Výzkum přezkoumává vazby mezi reformou platební neschopnosti a klíčovými 

makroekonomickými a mikroekonomickými proměnnými. Extantní literatura považuje vazby 

mezi reformou insolvence a úvěrovou ochranou za čtyři skupiny ekonomických proměnných. 

 

Dopad na akciový a úvěrový trh: zlepšení efektivity vymáhání dluhů vedou k hlubším trhům 

s dluhem (Djankov, 2008); volatilita cen je nižší v zemích, kde trend bankrotu upřednostňuje 

přehodnocení neboli reorganizaci dluhu, podniku (Favara et al., 2012); zákony a normy 

prosazování práva jsou důležité pro velikost a rozsah kapitálových trhů země. Země s chudší 

ochranou investorů mají menší a užší kapitálové trhy (La Porta et al, 1997); tržní ocenění se 

zlepšilo zavedením nových zákonů o konkursu, které poskytovaly větší ochranu věřitelům 

(Kadiyala, 2011); slabá práva věřitelů zvyšují úvěrové splátky (Bae and Goyal, 2009);  

 

Podmínky financování pro společnosti: řádná a účinná pravidla ochrany investorů zvyšují 

pravděpodobnost přístupu k úvěrům (ECB);  

Makroekonomické výsledky: zvláštní režimy insolvence urychlují makroekonomické 

úpravy a snižování zadluženosti (MMF8). Zvláštní režimy insolvence urychlují úpravu NPL9 

(EC). Rozsáhlý soubor výzkumů na dané téma, dokazuje významný vztah mezi efektivitou 

finančního trhu a hospodářským růstem a také účinky, které institucionální reformy (včetně 

harmonizace) mohou mít na růst prostřednictvím jejich vlivů na finanční trhy. 

                                                 
7 Qualitative Comparative Analysis Using Fuzzy Sets - Kvalitativní srovnávací analýza pomocí fuzzy sad 
8 MMF – Mezinárodní měnový fond 
9 Nesplacené úvěry nebo "neplněné závazky" jsou bankovní úvěry, které jsou předmětem opožděného splácení 

nebo je nepravděpodobné, že by je dlužník splatil. 
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4.3 Alternativní rozhodovací metody v procesu  

Rozhodovací analýzy se často používají k tomu, aby pomohly rozhodovatelům vybrat si 

mezi alternativami, založené na očekávané užitečnosti spojené s funkci jejích důsledků a 

možných dopadů. Proto např. ve studii (Wang et. al., 2018) je vyvinut model multikriteriálního 

rozhodování (MCDM)10 pro podporu rozhodování o plánování a návrhu systémů dálkového 

vytápění (DH)11. Jedná se o typický problém s nejistotou a nepřesností, a to jak při měření 

kritérií, tak i při vážení daných proměnných. Vzhledem k tomu jsme přijali teorii fuzzy množin 

a šedou relační analýzu pro vývoj fuzzy šedé multikriteriální rozhodovací metody pro DH 

systémy. Analýza citlivosti byla provedena také pro studium vlivu vektorů hmotnosti na 

výsledky hodnocení. Existují však procesy rozhodování, které vyhodnocují technologická 

řešení pro splnění požadavků tvůrců politik, jiné, které vyhodnocují technologie k uspokojení 

požadavků spotřebitelů a jiné, které hodnotí technologie, které poskytují výrobůmi automobilů 

zisk. Zdá se však, že neexistuje rozhodovací proces, který by zahrnoval všechna taková 

hodnocení do jednoho modelu. Ideální proces by měl zahrnovat ekonomické hodnocení šíření 

trhu a vládní předpisy. Cílem této studie (Al-alawi, Coker, 2018) je pokusit se přiblížit se k 

takovým ideálním procesům, a to vytvořením interaktivního systému podpory rozhodování, 

který bude zahrnovat co nejvíce relevantních informací a modelování výsledků publikovaných 

v dostupné literatuře.  

 

Studie zkoumá marketingový rozhodovací proces podnikatelského marketingu v 

mezinárodních nových společnostech působících na špičkových trzích. Kvalitativní studie 

provedená u podnikatelů ze čtyř případových firem odhalila, že kvůli iterativnímu, 

přírůstkovému a kreativnímu charakteru procesu je marketingové rozhodování v oblasti high-

tech podnikových investic efektivnější než kauzální výsledky v klasickém marketingu 

podnikání (Yang, Gabrielsson, 2017). Novým zjištěním je, že podnikatelé střídají kauzální a 

efektivní marketingové formy v důsledku jejich oboustranného podnikání a změny ve vnitřní 

nejistotě, technologické nejistotě a jakýchkoli turbulencích na trhu, kterým firma čelí. Výzkum 

popisuje důsledky pro řízení organizací působících v podmínkách nejistoty ohledně toho, jak 

mohou jejich rozhodovací procesy optimalizovat podnikatelský marketing, jak vytvářet nové 

trhy a jak snížit vnímanou nejistotu na průmyslových trzích. 

 

V účetních a finančních oblastech je předpověď konkurzu velice užitečná pro všechny 

hospodářské subjekty. Výzva přesného vyhodnocení předpovědi selhání podniku, zvláště v 

případě scénářů finanční krize, je komplikovaná. Ačkoli bylo provedeno mnoho úspěšných 

studií o zjišťování bankrotu, byly provedeny zřídka pravděpodobnostní přístupy. Ve výzkumu 

(Antunes, Ribeiro, Pereira, 2017) je předpokládáno pravděpodobnostní hledisko uplatněním 

Gaussových procesů (GP) v kontextu predikce bankrotu, srovnáním s podporou vektorových 

strojů (SVM) a logistické regrese (LR). S využitím reálných údajů o bankrotu se provádí 

hloubková analýza, která ukazuje, že kromě pravděpodobné interpretace GP může efektivně 

zlepšit předpověď výkonnosti bankrotu s vysokou přesností ve srovnání s jinými přístupy. 

Navíc studie vytváří kompletní grafickou vizualizaci, aby se zlepšilo chápání různých 

dosažených výkonů. Studie byla dokončena analýzou založenou na entropii, která vyzdvihuje 

vlastnosti manipulace s nejistotami poskytované GP.  

 

Modely predikce konkursu a reorganizace se často používají při auditu velkých korporátních 

transakcí (fúze a akvizicích, strategických aliancích atd.), při rozhodování o investicích a v 

soudním prostředí, kde soudci jsou konečnými rozhodci v konkurzním řízení. Nicméně všechny 

                                                 
10 Multicriteria decision making 
11 District heating 
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existující modely insolvence jsou nedostatečné především proto, že: Metody výzkumu byly 

vadné. Autoři pouze ukládali rigidní matematické modely do rámce bankrotu. Modely nesledují 

interdisciplinární přístup, neumožňují optimalizaci a simulaci s cílem odvodit ty nejlepší 

podmínky pro minimalizaci finančních hrozeb. Tato studie (Nwogugu, 2006) představuje různé 

dynamické modely pro rozhodování o insolvenci a rozvíjí rámec a základ pro další výzkum v 

používání dynamických systémů a umělé inteligence při modelování rozhodování o bankrotu a 

právní argumentaci.  

 

5 METODIKA DISERTAČNÍ PRÁCE A POUŽITÉ METODY 

Každá osoba, ať už právnická nebo fyzická, jenž se dostane do procesu úpadku, má za cíl 

ekonomicky a sociálně přežít a z úsudku toho, že je insolventní, vychází, že nebude moci splatit 

své pohledávky v celkovém rozsahu. Insolvenční zákon nabízí několik možností jak takovou 

situaci řešit (hlavním rozdělením pro rozhodování bude, o jaký právnický subjekt se jedná 

(osoba právnická/fyzická)). Pro každou takovou možnost je nastaveno několik řešení, jak se 

z dluhu osvobodit a jakou procentuální částkou bude dluh u věřitele z celkové částky 

„vykoupen“. U fyzické osoby, která je v řešení oddlužení, je minimální splatitelná částka pevně 

daná a to, jak už bylo řečeno, ve výši minimálně 30% z celkového dluhu po dobu maximálně 5 

let pomocí splátkového kalendáře. Co se týče právnických osob, je to zajímavější a návratnost 

u nich záleží na mnoha faktorech jejich podnikání, struktury podniku, kapitálu, výši dluhu atd. 

Proto se při analýze výplatní hodnoty, bude práce zabývat řešením právnické osoby a 

možnostmi, které Insolvenční zákon pro řešení úpadku právnických osob nabízí.  

Pro determinaci návratnosti z pohledávky pro věřitele (držitele dluhu) je využívána 

heuristika Decision theory (Blavatskyy, 2013), kde je rozhodovací strom (viz. Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.) vystaven na expertní heuristice na rozdíl od tzv. Machine theory 

(Bringmann, Zimmermann, 2007), (Yu, Severin, Lendasse, 2014), kde se rozhodovací strom 

generuje z vybraných dat z předem určeného statistického souboru (data minig). Existuje 

mnoho různých algoritmů, jak hodnotit výsledky pro určení návratnosti z insolvence viz např. 

(Rose, 1976). 

 

5.1 Metody rozhodovacích stromů 

Rozhodovací stromy jsou založeny na uzlech, větvích, koncových bodech, strategiích, 

distribuci a rozdělení výplaty (refundací) přiřazené k výsledku, viz např. (Rose, 1976). Příklad 

rozhodovacího stromu je uveden na Obrázek 3. Uzly jsou rozděleny do jediného rozhodnutí z 

kořenového uzlu do rozhodovacích uzlů nebo loterií uzlů (uzlů náhod), viz např. (Magee, 1964). 

Kořen je vrchol jakéhokoli rozhodovacího stromu, je uveden v uzlu č. 1 na Obrázek 3. 

Orientované přímky/spojnice, které spojují uzly, se nazývají větve. 

 
Obrázek 3 Uzel náhody Zdroj: vlastní 
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Rozhodovací uzel, který představuje uzel rozhodnutí, je učiněn rozhodovací entitou – tzn. 

např. manažerem, vedoucí osobou nebo jednoduše jakoukoliv osobu, která se potřebuje 

strategicky rozhodnout. Označení čtvercem označuje uzel pevného rozhodnutí, viz Kořenový 

uzel, Obrázek 4. Pro vyhodnocení takového uzlu použijeme jednoduchý algoritmus, jak 

hodnotit DNV (decision node value), viz Obrázek 4: 

 

  

DNV = max {P1, P2, . . .Pr}  

DNV je Decision node value, teda hodnota na rozhodovacím uzlu. 
(1) 

kde Pi je i-tý zisk 

 

Vzorec odráží „zdravý rozum, praktické uvažování“ (Martinez del Rincon, 2013), úvahy 

rozhodovatele – zvolit tu variantu, která nabízí nejvyšší zisk. Obrázek 3 Loterijní uzly / uzly 

náhod jsou vyneseny jako malé kruhy, viz uzly 2 a 3, Obrázek 5. Každá větev loterie má svou 

pravděpodobnost p, a její zisk P, viz Obrázek 5. Existuje mnoho různých algoritmů, jak hodnotit 

LNV (lottery node value), viz např. (Rose, 1976). Například, rizikové averze jsou zdrojem 

různých modifikací LNV, viz např. (Rose, 1976). 

 

Obrázek 5 představuje jednoduchý rozhodovací strom a poskytuje všechny číselné hodnoty 

potřebné k využití vzorců (1) a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Řešitel musí zvolit jeden ze 

dvou loterií. Odpovídající vyhodnocení stromu je následujícím způsobem: 

 
Obrázek 5 Rozhodovací strom Zdroj: Rose, 1976 

 

Obrázek 4 Rozhodovací uzel Zdroj: vlastní 
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5.2 Vodní pravděpodobnosti 

Představme si situaci, kdy řešitelé nemají žádné informace, např. žádné pravděpodobnosti 

situací vycházejícího z uzlu č. 2 (dělící poměry), viz Obr. 5, rozhodovacího problému/úkolu. 

Rozhodovací problém je řešen v rámci celkové neznalosti vstupních informací (pouze topologie 

rozhodovacího stromu je známa), viz např. (Doubravský, Dohnal, 2015). 

 

Z tohoto důvodu je zapotřebí metodiky pro kvantifikaci chybějícího souboru informací. Tento 

problém může být popsán obecnou metaheuristikou (Meluzín et al., 2012), neboť řešitelé jsou 

spíše připraveni přijmout některé obecné heuristiky na základě přirozeného uvažování namísto 

algoritmů, které nejsou obecně přesně známy nebo jsou pro ně výpočetně náročné. 

 

Existuje mnoho možných heuristik, které mohou být vzájemně neslučitelné. Bohužel není 

objektivní pravidlo, které heuristiky mohou být použity pro výběr té optimální. Příkladem 

vzájemně se vylučujících heuristik je heuristika (H1) založena na základě „zdravého rozumu“, 

úvah, použitými v této práci. 

H1: Delší pod-cesta rozhodovacího stromu je ta méně pravděpodobná 
(2) 

Heuristika H1 (2) je založena na silné analogii mezi průtokem vody jednokořenovým 

systémem trubek a průtokem rozhodovacího stromu stejné topologie. Předpokládejme, že 

každou sekundu se načerpá jeden litr vody do kořenového uzlu rozhodovacího stromu a zároveň 

neexistuje žádná akumulace vody uvnitř stromu. 

 

Algoritmus, který je používán pro určení pravděpodobnosti v této možnosti, je založen na 

silné analogii mezi průtokem vody jedním potrubním systémem potrubí a rozhodovacím 

stromem téže topologie. Pro zkontrolování „zdravého rozumu“ se používají následující 

zjednodušení potrubí: 

• Každá větev rozhodovacího stromu je považována za trubku o stejném průměru a délce. 

• Všechna potrubí jsou umístěna ve vodorovném směru. 

 

5.3 Fuzzy reconciliation 

Řešení příkladu s využitím rozhodovacího stromu při částečné ignoraci a neznalosti 

pravděpodobností na uzlech náhod (loterijních uzlech). 

 

Představme si situaci, kdy řešitelé izolovali informace, např. pravděpodobnosti, dělící 

poměry, atd. Problém rozhodování je řešen v rámci částečné neznalosti (topologie 

rozhodovacího stromu), viz např. (Doubravský, Dohnal, 2015). 

 

Představa o celkové neznalosti zastoupené metaheuristikou pomáhá začlenit sadu 

izolovaných specifických informačních bodů v obecném rámci metaheuristik, viz např. 

(Doubravský, Dohnal, 2015). Odpověď na otázku, jak začlenit dodatečné informace do celkové 

neznalosti dává tzv. Reconciliation – smíření. 

 

Metoda reconciliation je vhodná právě v situacích, kdy statistická data nejsou jednoznačně 

aplikovatelná a kdy je pro věrohodnější výsledek lepší z části ignorovat pevná data a použit při 

výpočtu intervaly založené na úvaze zdravého rozumu. 

5.4 Metodika trendového výzkumu v insolvenčním procesu 

Jak už bylo v úvodu zmíněno, řešení úpadku jako takové je proces, který ovlivňuje mnoho 

vnějších i vnitřních faktorů. Některé faktory v tomto procesu jsou těžce kvantifikovány, a tudíž 
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není možné použití klasických statistických a vyhodnocovacích metod podobných těm, které 

jsou použity výše při výpočtu procentuální návratnosti věřitelům z úpadkového řízení. Pro 

takové případy je vhodné použít místo kvantitativního vyhodnocování vyhodnocování  

trendové. V takovém případě je stěžejní určení trendových determinantů, které mají majoritní 

vliv na tento proces. Pro pokrytí procesu insolvence je trendový výzkum zaměřen jak na situaci 

pro prevenci úpadku, kde trendové determinanty tvoří mix proměnných z procesu úpadku 

(např. prodej majetku, šikana věřitelů, daňová zatíženost), tak na proměnné, které jsou 

makroekonomického charakteru, jež ovlivňují celé prostředí, ve kterém se právnická/fyzická 

osoba ekonomicky aktivně pohybuje. Pokud se právní subjekt už dostane do řešení úpadku, tak 

je trendovým výzkumem řešena identifikace jeho situace a hledání cesty společně s kroky 

k tomu, aby uspokojil pohledávky svých věřitelů a zůstal sociálně a ekonomicky aktivní. 

 

Problémy související s úpadkovým řízením a insolvencí často obsahují mnoho neurčitých 

proměnných. Důležitou součástí z nich jsou proměnné, které mají psychologický základ a které 

byly předtím použity pro podobný výzkum jako významné vstupy osobního finančního 

rozhodnutí (Delis, Mylonidis 2015). Je dobře známo, že takové proměnné je obtížné 

kvantifikovat. Formální žádost některých odvětví psychologie vyžaduje formalizaci samotné 

psychologie, viz např. (Leoni, 2009, Townsend, 2008). 

 

Rozhodování v rámci úpadkového řízení a příbuzných oborů jsou často založena na 

modelech unikátních systémů. To znamená, že konvenční statistické metody, které jsou přímo 

nebo nepřímo spojeny s vyhodnocováním velkých statistických souborů, je obtížné nebo 

nemožné uplatňovat, viz např. (Sen, Singer, 1994). Významnosti položek různých úrovní 

subjektivity je tedy třeba vzít v úvahu, aby byl vytvořen nejlepší možný model pro danou 

reálnou studii. 

 

Odborníci na řešení úpadku (Insolvenční správci), a to zejména na samém začátku každé 

analýzy/rozhodování, nepoužívají matematické modely jako základní rámec pro jejich 

uvažování, ale spoléhají na znalosti a na rozhodování představované „zdravým rozumem“ 

(Martinez del Rincon, Santofimia, Nebel, 2013). Je možné pozorovat závislost rozhodování 

„zdravým rozumem“ a souvisejících typů následného uvažování, viz např. (Lipmann, Bogen, 

Forbus, 1996). 

 

Mnoho SZU (související znalosti o úpadku) proměnných je k dispozici jen jako slovní 

popisy založené na trendech: plus / roste, nula / konstantní, záporné / klesá.  

Například:  

Pokud korporátní zadluženost roste, potom dlouhodobé průměrné příjmy 

klesají více a rychleji. 
(3) 

 

Podobné SZU proměnné jako (3) jsou použity pro vytvoření modelů. 

 

Modely SZU jsou založeny na mělkých znalostech, např. verbální popisy využívající 

jazykové kvantifikace. To je hlavní důvod, proč se používají jednoduché trendové vztahy/tvary. 

Všechny párové vztahy X a Y uvedeny na Obrázek 6 jsou trendové vztahy, to znamená, že není 

nic známo kvantitativně. Daný výrok se nedá vyjádřit číselně. 
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Obrázek 6 Příklady Trendových párových vztahů Zdroj: Dohnal, 2016 

 

Všechny párové vztahy X, Y na Obrázek 6 jsou trendové vztahy. To znamená, že jsou 

založeny pouze na trendech: 

Rostoucí, konstantní, klesající (4) 

Například vztah 22 uvádí, že: 

• vztah je rostoucí, 

• vztah mezi X a Y je lineární, 

• pokud X = 0 tak Y je pozitivní.  

(5) 

Heuristika (5) je reprezentována tvarem č 21, viz Obrázek 6. 

 

Klíčem vstupních informací jsou odborné znalosti a expertní vhled (Poláček, 2015). Pomocí 

těchto heuristik lze řešit aktuální problémy týkající se insolvenčních řízení a jak tomuto stavu 

nejlépe předcházet v reálné situaci právnické popř. fyzické osoby. Podobnou metodologii 

trendového výzkumu lze aplikovat na různé problematiky, které trpí nedostatkem informací 

popř. jejich determinanty v řešení jsou moc vágní proto, aby byly kvantifikovány číselně jako 

např.  (Dohnal, 2016).  

 

Existují čtyři trendové hodnoty, viz např. (Bredeweg, 2006), (Vicha, Dohnal, 2008): 

 

Positive Zero  Negative Any Value  

+  0 -  * (6) 

 

5.4.1 Přechodné grafy 

Sada scénářů S Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. není jediným výsledkem trendového 

modelování. Je možné vytvářet přechody mezi sadou scénářů. 
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Obrázek 7 Trendový popis kvantitativní oscilace Zdroj: Dohnal, 2016 

 

Uvedené triplety na Obrázek 7 popisují široké spektrum různých výkyvů, např. vyhozené 

oscilace. 

Kompletní soubor všech možných jednorozměrných přechodů je uveden v následující 

tabulce: 

 

Tabulka 1 Seznam některých jednorozměrných přechodů 

 From  To Or Or Or Or Or Or 

1 + + +  + + 0       

2 + + 0  + + + + + -      

3 + + -  + + 0 + 0 - + 0 0     

4 + 0 +  + + +       

5 + 0 0  + + + + - -      

6 + 0 -  + - -       

7 + - +  + - 0 + 0 + + 0 0 0 - + 0 0 + 0 0 0 0 - 0 

8 + - 0  + - + + - - 0 - 0     

9 + - -  + - 0 0 - - 0 - 0     

Zdroj: vlastní práce 

 

Třetí řádek Tabulka 1 Seznam některých jednorozměrných přechodů označuje, že je možné 

přenést triplet (+ + -) do tripletu (+ 0 -). Tento přechod není jediný možný. Existují ještě dva 

možné přechody. Obrázek 7 poskytuje trendový popis oscilace pomocí jednorozměrných 

tripletů. Tabulka 1 není dogma. Mohlo by být upraveno ad hoc. Jedinou podmínkou je, že 

přechody musí uspokojit "zdravý rozum" uživatele. 

 

6 VÝZKUM EXPERTNÍHO ŠETŘENÍ PRO DETERMINACI 

PROMĚNNÝCH DEFINUJÍCÍ INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ 

 

6.1 Proces determinace proměnných 

Pro determinaci proměnných, z kterých budou následně definovány modely insolvenčního 

procesu, byla použita metoda kvalitativního výzkumu a to pomocí metodou rozhovorů. 

Rozhovory byli vedené s insolvenčními správci z Moravskoslezského kraje, přesněji 

z krajského města Ostrava. Osnova rozhovorů měla základ v 15 stěžejních otázkách, pomocí 
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jejichž odpovědí byly následně nadefinovány stěžejní proměnné. Proto je určena hlavní 

hypotéza (7), která definuje výzkumnou otázku. 

 

HO: Těžko kvantifikovatelné proměnné  mají majoritní vliv na proces 

umoření dluhu. (7) 

 

Pro nadefinování takových těžko kvantifikovatelných proměnných – vágních proměnných –

je využit kvalitativní výzkum v prostředí insolvence a to pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů s insolvenčními správci v Moravskoslezském kraji.  

 

V návaznosti na zmíněnou hypotézu (7) a proměnné, které byly výsledkem kvalitativního 

výzkumu je namodelována situace pro zmapování insolvenčního procesu pomocí trendové 

analýzy (Dohnal, 2016). 

 

7 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Na základě heuristiky použití trendových metod byly po diskuzích s experty z oboru 

insolvence pečlivě vybrány proměnné, které mají majoritní vliv na proces oddlužení. 

V následující kapitole budou dané proměnné popsané s vysvětlením, jak jejich existence 

jednotlivě ovlivňuje proces insolvence. Následně byly tyto proměnné použity pro sestavení 

trendových modelů založených na scénářích pro samotné insolvenční řízení závislé na čase. 

 

Trendový model má následující proměnné: 

 

SEL  Prodej aktiv 

ENJ  Zajištěná spravedlnost 

GRD  Úroveň chamtivosti 

TAX  Daňová zátěž 

SAT  Spokojenost věřitelů  

SOL  Řešení dlužných aktiv 

POL  Politický vliv 

BUL  Šikana věřitelů 

INF             Inflace 

 

(8) 

7.1 Model insolvence 

Sestavení proměnných (8), které hrají důležitou roli v rozhodovacím procesu a tvoří celý 

soubor scénářů, byly vybrány po jednání s odborníky na insolvenci. Samotná povaha použitých 

proměnných naznačuje, že je velmi obtížné kvantifikovat, viz např. Úroveň chamtivosti (GRD). 

Proto je použití trendových modelů oprávněné. 

Předpokládejme, že existují dva rozhodovací týmy s celkově čtyřmi rozhodovacími orgány,

      

D11 a D12, D21 a D22 
(9) 

 

Každý rozhodovací orgán / expert má svůj model. Který samostatně vypracoval na základě 

svých schopností a znalostí z daného oboru ve kterém se řeší zkoumaná otázka. 
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Následně po nadefinování vztahů v modelu od každého rozhodovacího orgánu/experta, 

budou modely podrobeny navzájem metodami na zpřesnění. 

 
Obrázek 8 Schéma postupu determinování konečného výsledku. Zdroj: vlastní 

 

Z důvodu neuspokojení výsledkem průniků dvou výsledných modelů D1 a D2, získaných od 

rozhodovacích týmů, je pro dva výsledné modely použita metoda sjednocení množin. 

Sjednocení sad scénářů pokrývá všechny potenciální scénáře pro proces insolvence. Sjednocení 

dvou zmíněných sad scénářů má ve výsledku 28 scénářů, viz (10).  

 

 

# SEL ENJ GRD TAX SAT SOL POL BUL INF 

 V V V V G G O O O 

1  +--  +--  +++  +--  +--  +++  +--  +++  +-- 

2  +++  +++  +--  +++  +++  +-+  +++  +--  +++ 

3  +++  +++  +--  +++  +++  +-0  +++  +--  +++ 

4  +++  +++  +--  +++  +++  +--  +++  +--  +++ 

5  +++  +++  +--  ++0  +++  +-+  ++0  +--  ++0 

6  +++  +++  +--  ++0  +++  +-0  ++0  +--  ++0 

7  +++  +++  +--  ++0  +++  +--  ++0  +--  ++0 

8  +++  +++  +--  ++-  +++  +-+  ++-  +--  ++- 

9  +++  +++  +--  ++-  +++  +-0  ++-  +--  ++- 

10  +++  +++  +--  ++-  +++  +--  ++-  +--  ++- 

11  ++-  ++-  +-+  ++-  +++  +-+  ++-  +-+  ++- 

12  ++-  ++-  +-+  ++-  ++0  +-+  ++-  +-+  ++- 

13  ++-  ++-  +-+  ++-  ++-  +-+  ++-  +-+  ++- 

14  +0+  +0+  +0-  +0+  +0+  +0-  +0+  +0-  +0+ 

15  +00  +00  +00  +00  +00  +00  +00  +00  +00 

16  +0-  +0-  +0+  +0-  +0-  +0+  +0-  +0+  +0- 

17  +-+  +-+  ++-  +-+  +-+  +++  +-+  ++-  +-+ 

18  +-+  +-+  ++-  +-+  +-+  ++0  +-+  ++-  +-+ 

19  +-+  +-+  ++-  +-+  +-+  ++-  +-+  ++-  +-+ 

20  +-+  +-+  ++-  +-0  +-+  +++  +-0  ++-  +-0 

21  +-+  +-+  ++-  +-0  +-+  ++0  +-0  ++-  +-0 

22  +-+  +-+  ++-  +-0  +-+  ++-  +-0  ++-  +-0 

23  +-+  +-+  ++-  +--  +-+  +++  +--  ++-  +-- 

24  +-+  +-+  ++-  +--  +-+  ++0  +--  ++-  +-- 

25  +-+  +-+  ++-  +--  +-+  ++-  +--  ++-  +-- 

26  +--  +--  +++  +--  +-+  +++  +--  +++  +-- 

(10) 
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27  +--  +--  +++  +--  +-0  +++  +--  +++  +-- 

28  +--  +--  +++  +--  +--  +++  +--  +++  +-- 

 

 

 
Obrázek 9 Přechodový graf založený na souboru 28 scénářů (10) Zdroj: vlastní 

 

V reakci na dva možné způsoby řešení případové studie je model vyřešen jak z pohledu 

dlužníka, tak z pohledu věřitele. Pokud se zaměřujeme na dlužníka, jeho cílem je mít pozitivní 

první a druhou derivaci modelu, viz např. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. v proměnné 

„Řešení dlužníkových aktiv“ (SOL), což by znamenalo časově náročné, ale pozitivní odepsání 

dluhu. Zároveň není možné uspokojit „spokojenost věřitelů“ (SAT) se stejným záměrem, že 

budou první dvě derivace dané proměnné pozitivní. Řešení případové studie bude tedy ve dvou 

výsledcích pro proceduru DEB dlužníka a postup věřitele CRD. 
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7.2 Trendové rozhodování 

Každé rozhodování je silně předurčeno interpretací proměnných (8). Volba souborů V, O, 

G, má zásadní význam a vychází z aktuálního pohledu. Předpokládejme, že následující 

interpretace proměnných jsou prováděny z pohledu vlády: 

 

SEL  V  Prodej majetku 

ENJ  V  Zajištění spravedlnosti 

GRD  V  Úroveň chamtivosti 

TAX O Daňové zatížení 

SAT  G  Spokojenost věřitelů 

SOL  G  Řešení aktiv dlužníků 

POL  O  Politický vliv 

BUL  V  Vyšetřování věřitelů 

INF  O  Inflace 

 

(11) 

To znamená, že vláda nebo CB (centrální banka) přímo ovládá proměnnou POL, INF a TAX. 

Existují dva cíle G - SAT a SOL. Tři proměnné jsou mimo vládní kontrolu: SEL, ENJ a BUL. 

Povaha cílů předurčuje následující trendová první D derivace a druhá DD derivace. 

 

7.2.1 Umoření dluhu z pohledu věřitele. 

Nechť je cílový scénář STarget 10. scénář, viz (10). 

STarget = S10 
(12) 

Předpokládejme, že nejhorší možný scénář je popsán následujícími triplety. 

 

SAT D(SAT) = - DD(SAT) = +   (+ - +) 

SOL D(SOL) = +    DD(SOL) = +  (+ + +) (13) 

 

Existuje jediný scénář uvedený v souboru scénářů (10), který představuje nejhorší scénář:  

S17  
(14) 

 
Obrázek 10 Příklady trendových párových vztahů pro uspokojení věřitele Zdroj: vlastní 
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Cílový scénář 10 lze nejrychleji dosáhnout následující cestou scénářů viz Obrázek 10: 

 

S17 → S21 → S19 → S15, S (14) → S4 → S6 → S10 

 
(15) 

7.2.2 Umoření dluhu z pohledu dlužníka. 

Pokud přistoupíme z ustáleného stavu, uzel 15, máme příležitost dostat se na místo, které je 

ideálním scénářem pro spokojenost věřitelů. Uzel 1 je ideálním řešením pro zproštění se dluhu 

z pohledu dlužníka a ideální situaci řešení pohledávek dlužníků, z pohledu věřitelů pohledávek. 

 

Nechť je cílový scénář STarget 1, viz (10). 

 

STarget = S1 
(16) 

Předpokládejme, že nejhorší možný scénář je popsán následujícími triplety. 

 

SAT D(SAT) = + DD(SAT) = +  (+ + +) 

SOL D(SOL) = - DD(SOL) = +  (+ - +) (17) 

 

Existují tři scénáře uvedené v souboru scénářů (10), které představují nejhorší scénář: 

 

S11, S8, S2 
(18) 

Nechť je determinován jako aktuální scénář, ve kterém se dlužník nachází scénář č. 11 viz 

(10). 

 
Obrázek 11 Detailnější příklady trendových párových vztahů pro vyřešení dlužníkových 

pohledávek Zdroj: vlastní 

 

 

 

Cílový scénář 1 lze nejrychleji dosáhnout následující cestou scénářů viz Obrázek 11: 
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S11 → S12 → S13 → S15(16) → S1 
(19) 

Výše uvedená cesta nejlépe slouží ve prospěch dlužníka, jehož cílem je uvolnit se z dluhu 

společně se zachováním ekonomického a společenského postavení navzdory počáteční 

neschopnosti splatit svůj finanční závazek. Řešitel se tedy bude rozhodovat v závislosti na tom, 

co vše může v daném scénáři ovlivnit, pokud se tedy identifikoval v iniciačním scénáři č. 11. 

Vyhodnotí, jestli je v jeho moci danou proměnou změnit, popř. použití jiných metod pokud ta 

proměnná, která brání v postupu k danému cíli oddlužení je mimo jeho kontrolu. Pokud je 

proměnná mimo kontrolu rozhodovatele je na místě zhodnotit co nejlépe a s čí pomocí se přes 

takovou zábranu v postupu dostat. Pokud je scénář jasně definovaný v jakém stavu by měla 

proměnná být, tak se adekvátně k tomu zvolí postup. Například pokud je proměnná BUL 

(šikana věřitelů) vyhodnocena jako zásadní problém pro úspěšné ukončení insolvenčního 

procesu, a je táto proměnná definována jako proměnná mimo řešitelovu kontrolu, je možné 

např. využití externího řešení v podobě právní pomoci a tím stav proměněné v přechodovém 

grafu změnit a posunout se na další scénář. Samozřejmě pokud bude například proměnná POL 

(Politická situace v zemi) stěžejní proměnou, která bude bránit k úspěšnému dokončení, tak 

bude velmi náročné tuto proměnou změnit.  

 

Výše uvedený strom scénářů obsahuje všechny důležité možnosti, které mohou vyvstat při 

řešení dluhové úlevy v obou vyřešených případech. 

 

Na zvoleném stromě scénářů, lze nyní aplikovat heuristiky kvantitativního výzkumu viz 

kapitola 5.1 a nahradit uzly scénářů s uzly náhod popř. uzly rozhodnutí. 

 

8 PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Výhoda použití trendových metod spočívá v tom, že vývoj trendových modelů v trendovém 

modelování nevyžaduje znalost komplikovaných teorií umělé inteligence. Důležitým přínosem 

trendových prognóz je, že každý může vyvinout model založený na základních znalostech 

matematiky.  

 

Je velmi pravděpodobné, že vývoj příslušných formálních nástrojů umělé inteligence bude 

mít významné důsledky. Algoritmy založené na rozumném uvažování tzv. common sense 

budou v modelech insolvence a související problematice stále častěji využívány. 

 

V současné době je většina technik používaných pro různé analýzy problémů s BP 

(Bankruptcy proceedings - insolvenčního řízení) analytické a/nebo statistické povahy. Bohužel 

tyto přesné matematické nástroje ne vždy přispívají takovým způsobem, jak se očekává k 

plnému pochopení úkolů BP. Není paradoxem, že metody analýzy méně náročné na informace 

často dosahují realističtějších výsledků v případech, kdy systém, který je modelován, je velmi 

složitý a/nebo málo známý. 

 

Hlavní výhodou trendové analýzy insolvenčního řízení je, že nejsou potřebné žádné číselné 

hodnoty konstant a parametrů a soubor trendového řešení je nadmnožinou všech smysluplných 

scénářů, tj. prognóz. Pokud analýza vychází z dobrého trendového modelu, nelze vynechat 

žádnou rozumnou prognózu. 

 

Rozhodovací orgán vyžaduje transparentní a snadno srozumitelné vysvětlení, proč různé 

algoritmy vytvářejí určitou prognózu. Pokud jsou formální nástroje matematicky příliš náročné, 
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je velmi obtížné je zavést do komunity BP. Kvalitní modely se těžko řeší, ale lze je snadno 

interpretovat. Existuje několik nevyřešených problémů trendového modelování, a proto mohou 

být trendové aproximace některých trendových modelů problematické. 

 

8.1 Přínos pro teorii a vědu 

Za přínosy pro teorii a vědu lze považovat především:  

 Zmapování poznatků o insolvenčním řízení v rámci prostředí České republiky. 

 Komparace přístupů a využití determinačních heuristik pro identifikování výplatních 

hodnot, určení pravděpodobností na důležitých bodech  rozhodování a zefektivnění 

procesu pro lepší výsledek reprezentující obě zúčastněné strany.  

 Využití nových přístupů v podobě trendové analýzy, založené na vágních 

proměnných pro zmapování procesu a následnému zefektivnění rozhodování a 

určení dané cesty k ideálnímu stavu cílové proměnné. 

 Pomocí přechodových grafů, možnost vytvoření jednoduchého rozhodovacího 

stromu ideálního pro efektivnější rozhodování. 

 

8.2 Přínos pro praxi 

Celkový přínos této práce spočívá v efektivnosti rozhodování insolvenčního správce 

v otázkách oddlužení fyzické nebo právnické osoby. Identifikace situace právě dlužného 

subjektu v procesu insolvence. Na základě takového statutu nalezení možných dalších cest pro 

úspěšné umoření dluhu. 

 

Pokud se k insolvenčnímu správci dostane případ dlužného objektu, ať už to bude právnická 

nebo fyzická osoba, tak už bude schopen odhadnout procentuální návratnost pro věřitelský 

výbor a určit, která cesta bude nejlepší pro umoření dluhu adekvátně k možnostem 

Insolvenčního zákona. Následně bude moci předem k nastavenému modelu identifikovat stav 

dlužníka a učinit takové kroky,  aby se ze stavu zadluženosti opět dostal na adekvátní sociální 

a ekonomickou úroveň. Pokud model nebude dostatečný, tzn. že identifikace stavu dlužníka 

k modelovým proměnám nebude kooperovat, je v možnostech insolvenčního správce, aby si 

nadefinoval svůj vlastní model. Díky tomu bude moc orientačně prognózovat vývoj 

insolvenčního procesu a učinit v jeho průběhu  takové kroky, aby zvýšil úspěšnost ukončení 

insolvence, a to nejen pro dlužný subjekt, ale i pro věřitele. 

 

8.3 Přínos pro vzdělávací činnost 

Výsledky práce mohou být využity i v rámci vzdělávací činnosti fakulty, a to především v rámci 

vzdělávání manažerských postupů pro realizaci rozhodovacích činností v oboru Bankovnictví, 

Ekonomiky podniku a pochopení vlivu makroekonomie jako celku. Výsledky práce umožní 

studentům porozumět významu a nutnosti finanční gramotnosti. 

 

Pokud se k insolvenčnímu správci dostane případ dlužného objektu, ať už to bude právnická 

nebo fyzická osoba, tak už bude schopen odhadnout procentuální návratnost pro věřitelský 

výbor a určit, která cesta bude nejlepší pro umoření dluhu adekvátně k možností Insolvenčního 

zákona. Následně bude moci předem k nastavenému modelu identifikovat stav dlužníka a učinit 

takové kroky,  aby se ze stavu zadluženosti opět dostal na adekvátní sociální a ekonomickou 

úroveň. Pokud model nebude dostatečný, tzn., že identifikace stavu dlužníka k modelovým 

proměnám nebude spolu kooperovat, je v možnostech insolvenčního správce, aby si 

nadefinoval svůj vlastní model. Díky tomu bude moc orientačně prognózovat vývoj 
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insolvenčního procesu a učinit v jeho průběhu  takové kroky, aby zvýšil úspěšnost ukončení 

insolvence, a to nejen pro dlužný subjekt, ale i pro věřitele. 

 

8.4 Přínos pro vzdělávací činnost 

Výsledky práce mohou být využity i v rámci vzdělávací činnosti fakulty a to především v rámci 

vzdělávání manažerských postupů pro realizaci rozhodovacích činností, v oboru Bankovnictví, 

Ekonomiky podniku a pochopení vlivu makroekonomie jako celku.  Výsledky práce umožní 

studentům porozumět významu a nutnosti finanční gramotnosti. 

 

9 ZÁVĚR 

Široké spektrum výzkumných činností v oblasti umělé inteligence vytvořilo mnoho různých 

metod, algoritmů a metodik, které lze potenciálně použít v prognózování a souvisejících 

oblastech. Některé metody se příliš často nepoužívají, např. nemonotónní uvažování. 

 

Cílem této práce je zajistit určitý postup pro úlevu od dluhů, aby byly obě strany spokojeny. 

Práce zkoumá soubor trendových heuristik, tj. Trendový model. 

Poměrně často používané nástroje jsou: neuronové sítě, genetické algoritmy, nejasné úvahy 

(fuzzy, trendové, semi-trendové, rough a pravděpodobnostní algoritmy), viz např. Fiordaliso 

(1998), Punzo (2003). Předpokládaný uživatel navržených modelů vyžaduje transparentní a 

snadno srozumitelné vysvětlení, proč a jak různé algoritmy generují některé prognózy. Pokud 

jsou formální nástroje matematicky příliš náročné, je velmi obtížné je zavést do široké 

prognostické komunity. Trendové přechodové grafy lze vysvětlit pouhým základním pojmem 

derivace. 

 

Existují tři hlavní přednosti trendového rozhodování: 

 

•  Nejsou potřebné žádné číselné hodnoty konstant a parametrů. 

Je možné vyvinout multidimenzionální modely založené na verbálních poznatcích, např. 

heuristiky. 

•  Sada trendových scénářů je nadmnožinou všech smysluplných scénářů, tj. Prognóz. 

Pokud analýza vychází z dobrého trendového modelu, nelze vynechat žádnou rozumnou 

prognózu. 

 

Jak již bylo zjištěno v předchozích článcích zabývajících se daným tématem, ať už s 

rozhodováním s přesnými údaji (Poláček, 2016) nebo počátečním trendovým insolvenčním 

výzkumem (Poláček, 2017), tato práce je citlivou kombinací vágních proměnných ze všech 

částí procesu. 

 

Cílem této práce je zajistit určitý postup pro úlevu od dluhu, aby byly obě strany spokojeny. 

Práce zkoumá trendovou výzkumnou heuristiku v dané problematice, výsledkem čehož jsou 

nejasné "vágní" scénáře, které jsou adekvátně nastaveny ze všech prostředí postižených 

insolvenčním procesem. Postup pro dosažení výsledného scénáře vždy záleží subjektivně na 

zvolených proměnných. Jak je výše zmíněno některé proměnné jsou mimo řešitelův dosah, aby 

je mohl ovlivnit, proto se k problému přistoupí tak, jak ho obejít jinými možnostmi. Například 

proměnná „Daňová zátěž“ je mimo kontrolu, jak insolvenčního správce, tak dlužníka a velmi 

pravděpodobně i věřitele. Proto by bylo v praxi možné využít metodiky daňových optimalizací 

a s její pomocí se přes tento bod dostat dále až do cíleného scénáře. Ve výsledku soupis 

vygenerovaných scénářů udává pomocný manuál k procesu jak co nejefektivněji oddlužit 

dlužníka a uspokojit věřitele. Volba proměnných pro chování modelu je čistě subjektivním 
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názorem autora s pomocí odborníků v oboru. Proto je výhodou heuristiky, že každý řešitel může 

vzít své proměnné, vyřešit svůj problém a získat požadované výsledky na základě výpočtu. 

Práce se snaží podat celkový náhled na problematiku umoření dluhu a to tím, že sjednocuje 

jednotlivé nástroje pro úspěšné vyřešení problému v čele s použitím Insolvenčního zákona jako 

hlavním nástrojem, který udává právní mantinely pro řešení. Práce pojímá veškeré majoritní 

proměnné, které mají vliv na celý proces insolvence. V závislosti na chování daných 

proměnných se může řešitel rozhodovat, jakým způsobem bude možné jednotlivé proměnné ve 

vygenerovaných  popisných scénářích ovlivňovat pro to, aby se co nejefektivněji dostal do 

cílového scénáře.    
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